Oppskrift på

Bolerojakken

Designer: Oddhild Johnsen
Størrelse: (XS) S (M) L (XL)
Overvidde: (94) 101 (108) 114 (121) cm
Hel lengde: (49) 52 (55) 58 (61) cm
Garn: Chiri – alpakka og silke: 400 (400) 500 (500) g
Strikkefasthet: 10 cm = 18 m
Pinneforslag: : kort og lang rundpinne, nr 4.5. Heklekrok nr 4.5
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Slik strikker du bolerojakken
Bol: Legg opp (86) 92 (98) 104 (110) m på lang rundpinne nr 4.5. Strikk frem og
tilbake annenhver omgang vrangt og rett, slik at det blir glattstrikk på rettsiden.
Fra rettsiden skal første og siste maske strikkes vrangt, vrangmaskene danner
overgang mellom bakstykke og det som, etter hvert som det økes, blir fremstykke. På hver rette omgang økes det med en rettmaske i begynnelsen og slutten av omgangen, fortsett med det til ny beskjed. På denne måten økes det gradvis ut til fremstykker.
Når arbeidet fra bakstykket, måler (9) 10 (11) 12 (13) cm skal det fra retten, felles
tilsammen 4 masker, ved å strikke 2 m vridd sammen før vrangmaskene og 2 m
rett sammen etter vrangmaskene. Fellingen gjentas etter ytterligere 4 cm. Når
arbeidet måler (17) 18 (19) 20 (21) cm skal det økes til sammen 4 masker; en før og
en etter vrangmaskene, på hver side. Dette gjentas etter ytterligere 4 cm. Strikk til
arbeidet måler (30) 32 (34) 36 (38) cm.
Deretter felles 7 masker til ermer, fordelt over og på hver side av vrangmaskene i
siden. Legg bolen til side.
Ermer: Legg opp (26) 30 (34) 38 (42) masker på kort rundpinne og strikk frem og
tilbake samtidig som det økes en maske i slutten og begynnelsen av hver rette
omgang til du har (52) 56 (60) 64 (68) masker. Nå skal ermet strikkes rundt på
pinnen, lag en vrangmaske som du øker før og etter, hver 4. omgang til det blir
(74) 80 (86) 92 (98) masker. Strikk ytterligere 4 omg og fell 7 masker fordelt over
og på hver side av vrangmasken. Strikk det andre ermet og sett armene inn på
bolen, der det er felt.
Raglan: Merk alle 4 overgangene mellom ermer og bol (bruk 4 tråder som føres
oppover i arbeidet slik at overgangene er godt merket etter hvert som det
strikkes). Strikk ytterligere 4 omg, samtidig som du fortsatt øker 1 maske først og
sist på omgangen.
Deretter skal det felles 1 maske først og sist på hver rette omgang til ny beskjed
gis. På hver rette omgang skal det felles på den siden av merket som tilhører
fremstykkene og bakstykket slik: 2 masker vridd sammen før merket, strikk ermdelen, 2 masker rett sammen etter merket, strikk ryggen og strikk to masker
vridd sammen før merket. Strikk den andre ermdelen og strikk to masker rett
sammen etter merket.
Fortsett slik til du har felt (13) 14 (16) 18 (20) omg.
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På neste rette omgang skal alle maskene på ermdelene strikkes 2 og 2 sammen.
Fra neste rette omg skal det raglanfelles både før og etter de fire merkene; 2 m
vridd sammen før merket og 2 m rett sammen etter merket.
NB på denne første omgangen skal maskene på ermdelene strikkes vrangt (du
skal senere plukke opp masker til heklet bord).
De neste rette omgangene fortsetter du å felle som anvist, til sammen 8 masker
hver gang. Når alle maskene på fremstykket er felt skal det felles 2 masker ved å
strikke 3 masker vridd sammen i begynnelsen av omgangen, raglan fell ved
merkene på ryggen og til slutt fell 2 masker ved å strikke 3 masker rett sammen
på slutten av omgangen. Dette gjentas 4 ganger. Fell av alle maskene.
Kanting:
1.omg: Start i nakken og hekle fastmasker til jevn kant helt rundt. 2. omg: * 2 st, 1
lm* gjenta slik at blir små hull (til å tre sløyfe i) fortsett slik til du kommer dit fremstykket er bredest. *lag en stav og fest den i 3dje maske, lag til sammen 5 staver
i denne løkka* gjenta helt til du kommer til andre fremstykke der det er bredest.
Fullfør omgangen slik du startet den.
Kanting av erme: Start ved vrangmasken og hekle fastmasker til jevn kant helt
rundt. 2. omg: lag en stav og fest den i 3dje maske, lag til sammen 5 staver i denne
løkka* gjenta helt rundt.
Kanting av pufferme: 1. omg: Hekle fm oven ifra og ned i vrangmaskene på ermet. 2.omg: lag en stav og fest den i 3dje maske, lag til sammen 5 staver i denne
løkka* gjenta til alle fm er heklet.
Fest trådens og sy sammen under ermene. Tre sløyfer i hullraden fra der fremstykkene er bredest og rundt nakken, slik kan du knytte jakken sammen foran. I
tillegg kan du tre sløyfer mellom vrangmaskene på ryggpartiet/midjen
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