1697 - Hæklet sweater med strikkede kanter i Mayflower Easy Care Cotton Merino.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 4, Hørmeleret, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Pinde nr. 3, kort rundpind nr. 3 til halskant, hæklenål nr. 3.
Mayflower Easy Care Cotton Merino. 50 % Uld Superwash, 50 % Bomuld,
170 m pr. 50 gram.
5 rapporter og 9 rk i mønster hæklenål nr. 3½ = 10 x 10 cm.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

Mønster.
Mønsterrække: 3 vendeluftmasker, * 2 stm, 1 lm og 2 stm i den samme maske, gentag fra * (= 1 rapport) og
slut med 1 stm i sidste m = den 3. vendeluftmaske.
Gentag denne række.
Ryg.
Slå 122(134)138(142)150(154) m op på p nr. 3 og
strik dobbelt rib, idet m fordeles således: 1 km, 1
vrang, * 2 ret, 2 vrang, gentag fra * og slut med 2
ret, 1 vrang, 1 km. Når der er strikket 15 pinde,
lukkes m løst af som de viser på den 16. p (vrs).
Bryd ikke garnet. Sæt hæklenål nr. 3 til og fortsæt
i mønster, idet der på 1. række hækles 3 lm,
spring 0(1)0(0)1(1) m over, hækl 2 stm + 1 lm + 2
stm i den følgende m, * spring 4 m over og hækl 2
stm + 1 lm + 2 stm i den følgende 5. m, gentag fra
*, idet den sidste rapport på str. S + XL dog hækles allerede i den følgende 4. m og slut med 1 stm
i den sidste m = 3 lm + 24(26)27(28)29(30) rapporter + 1 stm i bredden. Hækl lige op, idet
mønsterrækken gentages. Når arb måler 65(67)
69(71)73(75) cm, brydes garnet og ryggen er
færdig.
Forstykke.
Hækles mage til ryggen, blot med halsudskæring:
Hækl lige op, til der mangler 6 rækker til fuld
højde i forhold til ryggen) og lad de midterste
2(2)3(4)5(6) rapporter stå uhæklede til halsudskæring og hver side hækles færdig for sig. På
venstre forstykkehalvdel rundes halsudskæringen således: Fra højre side hækles
1. rk (rts): 3 lm, 10(11)11(11)11(11) rapporter,
slut med 2 stm + 1 lm + 2 halvstangmasker (hstm)
i lm og 1 fm mellem rapporterne på den
foregående række.

2. rk (vrs): Vend med 1 lm og hækl 2 km frem til
lm i midten af rapporten, hækl 2 hstm i rapporten
og fortsæt med mønsterrapporter rækken ud.
3. rk (rts): 3 lm, 9(10)10(10)10(10) rapporter, slut
med 2 stm + 1 lm + 2 hstm i lm og 1 m mellem
rapporterne.
4. rk (vrs): Vend med 1 lm og hækl 2 km frem til
lm i midten af rapporten, hækl 2 hstm i rapporten
og fortsæt med mønsterrapporter rækken ud.
5. rk (rts): 3 lm, 8(9)9(9)9(9) rapporter, slut med 2
stm + 1 lm + 2 hstm i lm og 1 m mellem rapporterne.
6. rk (vrs): Vend med 1 lm og hækl 2 km frem til
lm i midten af rapporten, hækl 2 hstm i rapporten
og fortsæt med mønsterrapporter rækken ud.
Bryd garnet.
Højre forstykkehalvdel: Sæt garnet til med 1 km
mellem rapporterne på retsiden, så der står 2(2)3
(4)5(6) uhæklede rapporter i midten af halsudskæringen. Herfra hækles halsudskæringen på
højre forstykkehalvdel mage til den venstre side,
blot spejlvendt.
Ærmer.
Slå 62(62)66(66)70(70) m op på p nr. 3 og strik rib
som forneden på ryg og forstykke. Luk m af løst
som de viser på den 16. pind. Sæt hæklenålen til
og hækl mønster, idet der springes over skiftevis
3 eller 4 m mellem rapporterne, så der er 3 lm +
12(12)13(13)14(14) rapporter + 1 stm i bredden
efter den 1. rk. Tag derefter 1 stm ud i begge sider
på hver 3. rk. Når udtagningerne har givet 4 nye

stm, hækles disse som en rapport, dvs. at der
allerede på den følgende række hækles 2 stm + 1
lm + 2 stm i midten mellem de 4 stm. Der skal
hele tiden bibeholdes 3 vendeluftmasker henholdsvis 1 stm yderst i siderne. Gentag udtagningerne, til der er taget i alt 12(12)16(16)20(20)
stm ud i hver side = 3(3)4(4)5(5) hele rapporter = i
alt 18(18)21(21)24(24) rapporter i bredden. Når
ærmet måler 45(45)46(46)47(47) cm, brydes
garnet. Hækl det andet ærme mage til.

Montering.
Sy skuldersømmene eller hækl dem sammen fra
vrangsiden med fastmasker. Halskant: Med
rundpind nr. 3 strikkes i alt 92(92)100(108)116
(124) m op langs halsudskæringen. Strik rundt i
dobbelt rib. Når halskanten måler 9 cm, lukkes m
løst af som de viser. Fold halskanten halvt om til
vrangen og sy den fast langs indersiden af halsudskæringen med elastiske sting. Mål ærmebredden foroven og afsæt målene på hver side af
skuldersømmene. Sy ærmerne i. Sy ærme- og
sidesømmene.
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