Designet for Happy Knitting av Magda Johnsen

Oppskrift på

Flower Power

Mohairsjal og Pulsvanter m/hekleroser
Vanskelighetsgrad: Enkel
Størrelse: 130 x 44 cm
Garn: Mohair fra Colinette,
78 % mohair, 13 % wool, 9 % nylon
Strikkefasthet: 18 m x 25 omg = 10 x 10 cm
Pinneforslag:
rundpinne 80 cm nr 5.5,
5 pinner nr 5 og 5.5
heklekrok nr 3.5
Garnmengde: 100 g (207 m)
Fargeforslag: Fire
Hifa Bomullsgarn, 100 % mercerisert bomull
Strikkefasthet på pinne 3.5:
24 m x 32 omg = 10 x 10 cm
Garnmengde: 50 g (125 m)
Fargeforslag: lys grå 333		
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Strikk pulsvantene først da kan du strikke på
sjalet til det er tomt for garn.
PULSVANTER
Legg opp 28 masker på pinne 5 og strikk 2 rett og 2
vrang, 8 cm. Skift til pinne 5.5 og på neste omgang
økes 1 maske i hver gruppe av rettmasker til 35 m.
Strikk 3 rett og 2 vrang 6 cm. Nå skal du strikke inn
en hjelpetråd for å markere tommelen. Start ved oppleggstråden, venstre hånd: strikk 11 masker, strikk de
neste 6 masker med en kontrastfarget hjelpetråd. Sett
disse maskene tilbake på samme pinne som de sto og
strikk dem på nytt med orginaltråden. Strikk 7 omganger 3 rett og 2 vrang. Bytt garn og til pinne 5.
Strikk 1 omgang rettstrikk og fell av.
Tommel: Bruk pinne 5. Ta forsiktig ut hjelpe tråden
og pass på at du har 6 masker på den nederste pinnen og 5 på den øverste. Strikk 1 omg glattstrikk med
bomullsgarnet men i hver side av tommelen økes de 2
masker tilsammen 15 m på pinnene. Fell av og fest alle
tråder. På den høyre votten strikkes fra oppleggstråden18 m, strikk hjelpetråd over de neste 6 m. Hekle 2
små blomster og feste dem i området mellom tommel
og pekefinger.

SJAL
Legg opp 3 masker og strikk rettmasker ut omgangen,
legg opp 2 nye, strikk vrang tilbake. Fortsett å strikke
1 omgang rett og vrang tilbake men etter hver ferdig
omgang legges det 2 nye masker. Strikk til det er tomt
for garn. Bytt til bomullsgarnet og strikk en omgang.
Fell av men ikke ta av garnet du skal nå hekle kanten
rundt: * 2 lm, 2 fm i hver av de 2 økningene*,
hekle slik til du har kommet på toppen av sjalet, der
fellingen starter avslutt med 1 km i første maske som
er felt av.
picotkant: 1 fm, *5 lm, 1 fm i den andre masken
fra nålen, 1 hst i neste og 1 st i hver av de 2 siste
maskene, hopp over 2 masker og 1 fm i den tredje
masken.* Hekle slik rund hele sjalet.
Lag en “stor blomst” og fest den ca 10 cm fra spissen.
Hekle forkortelser:
luftmaske: lm
fastmaske: fm
kjedemaske: km
stav: st
dobbelstav: dst

Liten blomst til pulsvantene:
Legg opp 7 lm og lag en ring ved hjelp av en km.
1. omg: 1 lm og 16. fm i ringen.
2. omg: *3 lm, 2 st i hver av de 2 neste maskene,
trekk gjennom tråden bare en gang på hver stav,
etterpå dras tråden gjennom alle 5 maskene slik
at det blir en gruppe. Hekle 3 lm og 1 fm i neste
maske.* Fortsett slik ut omgangen og avslutt med
en km.
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Stor blomst til sjalet:
Legg opp 4 lm og lag en ring ved hjelp av en km.
1 omg: 5 lm (denne erstatter 1 st og 1 lm) *1 st i
ringen, 2 lm* 4 ganger til. Tilsammen 6 staver i
ringen.
2 omg: *5 lm, 3 dst rundt de 2 lm, dra tråden
gjennom hver stav bare 2 ganger, til slutt dras
tråden gjennom alle 4 maskene slik at det bli
en gruppe, 5 lm og 1 fm i toppen av foregående
st. Den siste fm erstattes med 1 km for å binde
sammen omgangen.Det skal være 6 kronblader.
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

