Jakke og nederdel

Materialer: Hæklegarn 10, pinde nr. 2 mm, 3 små knapper, 1 trykknap
db-indt = 2 r løs af, 1 r, træk de løse m over
Trøje
Slå 43 m op og strik 4 p glat.
1: 11 r, db-indt, 15 r, db-indt, 11 r.
2: Vrang
3: 10 r, db-indt, 13 r, db-indt, 10 r.
4: Vrang
5: 9 r, db-indt, 11 r, db-indt, 9 r.
6: Vrang
7: 9 r, tag en lænke op og strik dr r, 1 r, tag en ud, 11 r, tag 1 ud, 1 r, tag 1 ud, 9 r.
8: Vrang
9: 10 r, tag en lænke op og strik dr r, 1 r, tag en ud, 13 r, tag 1 ud, 1 r, tag 1 ud, 10 r.
10: Vrang
11: 11 r, tag en lænke op og strik dr r, 1 r, tag en ud, 15 r, tag 1 ud, 1 r, tag 1 ud, 11 r.
12: Vrang
Fortsat i glat til arb måler 6 cm. Del arbejdet med 11 m til hvert forstykke og 21 m til ryggen.
Forstykke:
Strik lige op samtidig med at der strikkes 2 m sammen imod halsen på hver anden pind til der er 6 m tilbage.
Når ærmegabet måler 3 cm. lukke af. Strik det andet forstykke på samme måde.
Ryg:
Strik lige op til ærmegabet måler 3 cm. Luk af.
Ærmer:
Slå 16 m op og strik 3 p r. Fortsæt i glat og tag på første p ud til 21 m. Når arb måler 7,5 cm, lukkes til ærmegab
i begge sider for 3,2 m. Luk de resterede af.
Montering:
Sy skuldersømme og ærmesøm. Sy ærmet på. Hæft ender.
Kant:
Lys garn (garn i samme farve som nederdel). Hækl fm langs forkanter og hals. Hækl krebsemasker tilbage (der
hækles fm baglæns), samtidig med, at der laves 3 knaphuller i den ene side. Hæft ender og sy 3 knapper i.
Nederdel:
Slå 30 m op og strik 5 pinde rib 1/1. Tag på sidste pind ud til 44 masker. Strik glat til arb måler 6 cm. Slut med
4 p r. Luk af. Sy sammen bagpå op til 1,5 cm fra linning. Sæt trykknap i.
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