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BIKERJAKKE

Järbo 8/4 (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 170 m)
28 m og 13 rader = 10 x 10 cm
Gästrike 2 tr, Skrållan, Nova, Mini Bomull
XS/S(M/L)XL
32/34/36/38(40/42/44/46)48/50
Ca. 86(94)102 cm
Ca. 53(55)56 cm
Ca. 450(500)550 g (fg 2210)
Nr 2.5
1 delbar glidelås 30(30)35 cm, 2 små knapper
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha.

TIPS & RÅD

* For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
* Merk den størrelsen du hekler med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
* Hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
	     angitte heklefastheten. Stemmer ikke heklefastheten, prøv med tykkere/tynnere heklenål.
* Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca.
	     8 cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å hekle. Mange foretrekker å begynne på
	     nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.
FORKORTELSER

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, dst=dobbel stav, fg=farge, fm=fastmaske, forstk=forstykke, forts=fortsett,
ggr=ganger, h o=hopp over, hst=halvstav, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske, st=stav, stgr=stavgruppe, økn=økning.

HEKLEFORKLARINGER

Stavgruppe (stgr): 1 st + 1 lm + 3 st i samme nedtak.
1. st i beg av raden: 3 lm.
Felling: Hopp over 1 lm.
Økning (økn): Hekle 2 m i samme nedtak.
Luftmaske (lm): Lag en løkke på garnet (= 1. lm), stikk nålen i løkken *1 kast på nålen, trekk det gjennom løkken*,
gjenta fra *-* til ønsket antall lm.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en m på forrige rad, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast,
trekk det gjennom de 2 m.
Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen), 1 kast,
trekk det gjennom de 2 første m, 1 kast, trekk det gjennom de siste 2 m.
Halvstav (hst): 1 kast på nålen, stikk nålen inn i en m på forrige rad, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen),
1 kast, trekk det gjennom de 3 m.
Dobbel stav (dst): 2 kast på nålen, stikk nålen inn i en m fra forrige rad, 1 kast, trekk det gjennom m (= 4 m på nålen),
1 kast, trekk det gjennom de 2 første m, 1 kast, trekk det gjennom neste 2 m, 1 kast, trekk det gjennom de siste m.
Jakken hekles med 5 ulike mønstre.

MØNSTER 1

1. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), *1 st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-* avslutt med 2 st.
2. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), * 1 st i st, 1 lm over lm*, gjenta *-*, avslutt med 2 st.
Gjenta 2. rad.

MØNSTER 2

1. rad: Hekle * 1 st + 1 lm + 3 st i samme m, h o 4 m*, gjenta *-* avslutt mønsteret med å h o 2 m, i stedet for 4 m.
2. rad: Hekle *1 st + 1 lm + 3 st om lm i stgr*, gjenta *-*.
Gjenta 2. rad.

MØNSTER 3

1. rad: Hekle *1 st i hver m 5 ggr, 3 lm, h o 3 m, 1 fm, 3 lm, h o 3 m*, gjenta *-* avslutt mønsteret med 5 st.
2. rad: Hekle *5 st i st, 1 lm, 1 fm om lmb, 3 lm, 1 fm om neste lmb, 1 lm*, gjenta *-*, avslutt mønsteret med 5 st.
3. rad: Hekle *5 st i st, 1 lm, 5 st om de 3 lm, 1 lm*, gjenta *-* og avslutt mønsteret med 5 st.
4. rad: Hekle *5 st i st, 3 lm, 1 fm i midterste st (= 3. st), 3 lm*, gjenta *-*, avslutt mønsteret med 5 st.
Gjenta 2.-4. rad, men avslutt med mønsterets 3. rad.

MØNSTER 4

1. rad: Hekle *2 st i samme m, h o 1 m*, gjenta *-*, avslutt med 2 st.
2. rad: Hekle *1 st i st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-*, avslutt med 1 st.
Gjenta 1. og 2. rad.

MØNSTER 5

1. rad: Hekle *1 st i hver m 11 ggr, 3 lm, h o 1 m, (1 dst, h o 1 m) gjenta parentesen 3 ggr, 1 dst, 3 lm, h o 1 m*, gjenta *-*.
2. rad: Hekle *3 lm, 1 fm i hver dst 4 ggr, 3 lm, 11 st i st*, gjenta *-*.
3.-4. rad: Hekle *3 lm, 4 fm i fm, 3 lm, 11 st*, gjenta *-*.
5. rad: Hekle *1 lm, (1 dst i fm, 1 lm), gjenta parentesen 4 ggr, 11 st*, gjenta *-*.

6. rad: Hekle 2 st, *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-*, avslutt med 2 st.
7. rad: Hekle *3 lm, h o 1 m, (1 dst, h o 1 m), gjenta parentesen 4 ggr, 3 lm, 1 st i hver m 11 ggr*, gjenta *-*
8. rad: Hekle *11 st i st, 3 lm, 1 fm i hver dst 4 ggr, 3 lm*, gjenta *-*.
9.-10. rad: Hekle *3 lm, 4 fm i fm, 3 lm, 11 st i st*, gjenta *-*.
11. rad: Hekle *1 lm, (1 dst i fm, 1 lm), gjenta parentesen 4 ggr, 11 st*, gjenta *-*.
12. rad: = 6. rad.
Gjenta 1.-12. rad.
BAKSTYKKE

Bakstykket hekles med mønster 1, 2, 3 og 4.
Legg opp 123(133)143 lm.
1. rad: Beg i 4. lm fra nålen, hekle 1 st i hver m = 121(131)141 st.
2.-6. rad: Hekle mønster 1(1)1.
7.-20.(7.-21.)7.-21. rad: Hekle *1 st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-* over 11(11)11 m, deretter mønster 2, over 98(108)118
m, avslutt raden med 1 lm, h o 1 m 1 st, over 12(12)12 m.
OBS Når arb måler 10(12)12 cm, felles 1 m i hver side på hver rad 8(8)9 ggr. Tilpass mønsteret ved å hekle 2 eller 3 st
i kantene. Hekle 3(3)3 rader uten felling. Øk deretter 1 m i hver side på hver rad 8(8)9 ggr.
21.(22.)22. rad: Hekle 2(2)2 st, *1 lm, h o 1 m, 1 st *, gjenta *-*, avslutt raden med 2(2)2 st.
22.- 44.(23.-46.)23.-48. rad: Hekle mønster 3 over de 77(89)101 midterste m, 1 st + 1 lm i beg og slutten av raden.
Når arb måler 34(35)36 cm, eller har ønsket lengde opp til ermehullet, felles 12,2,1(13,2,1)13,2,2,1 m i hver side.
45.-68.(47.-70.)49.-72. rad: Hekle mønster 4 over alle m.
69.(71.)73. rad: Hekle på skuldrene slik: 10(10)10 fm, 8(10)10 hst, 10(10)12 st, 35(39)41 sm, 10(10)12 st 8(10)10
hst, 10(10)10 fm.

HØYRE FORSTYKKE

Forstykkene hekles med mønster 1, 2 og 5.
Legg opp 84(88)92 lm.
1. rad: Beg i 4. lm fra nålen, hekle 1 st i hver m = 82(86)90 st.
2.-6. rad: Hekle mønster 1(1)1.
7.-14.(7.-14.)7.-15. rad: Hekle 3(3)3 st (= forkanten), *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-* over 7(7)7 m, hekle deretter
mønster 2, over 63(68)73 m, avslutt raden med 1 lm + 1 st over 9(8)7 m.
Når arb måler 10(12)12 cm, felles 1 m i siden på hver rad 8(8)9 ggr. Hekle 3(3)3 rader uten felling. Øk deretter 1 m i
siden på hver rad 8(8)9 ggr.
15.(15.)16. rad: 3(3)3 st i forkanten, deretter *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-*.
16.-44.(16.-46.)17.-48. rad: Hekle 3(3)3 st i forkanten, deretter *1 lm, h o 1 m, 1st*, gjenta *-* over 7(7)7 m, deretter
mønster 5 over 60(60)60 m, hekle 1 lm + 1 st over de siste m på raden.
Når arb er like langt i siden som bakstk, felles til ermehull 13,2,1,1(13,2,2,1) 13,3,2,2 m.
Mønster 5 skal avsluttes med 12. rad.
Forts med mønster 4 over alle m, men med 3 st i forkanten.
Når arb i forkanten måler 43(45)46 cm, felles 29(30)30 m, fell deretter 3,2,2,1(3,2,2,1)3,2,2,1 m. Når arb er like langt
som bakstk hekles skulderen fra forkanten slik: 10(10)12 st, 8(10)10 hst, 10(10)10 fm.

VENSTRE FORSTYKKE

Hekles som høyre, men speilvendt.

ERMER

Ermene hekles med mønster 1 og 5.
Legg opp 65(67)69 lm.
1. rad: Beg i 4. lm fra nålen, hekle 1 st i hver m = 63(65)67 st.
2. rad: Snu med 3 lm som r 1. st, hekle deretter 1 st i hver st.
3. rad: Hekle 2 st, *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-*, avslutt med 2 st i stedet for 1 st.
4. rad: 2(2)2 st, 1(1)1 lm, *1 st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-* over 14(15)16 m, mønster 5 over 30(30)30 m, 1 lm, 1 st over de
siste m på raden. I forts hekles de 30(30)30 midterste m med mønster 5, m i beg og slutten på raden hekles med mønster 1.
Når arb måler 10(10)9 cm, økes 1 m i hver side hver 3.(3.)3. rad 2(2)2 ggr, deretter annenhver rad 14(15)16 ggr. Tilpass
mønsteret på de økte m etter hvert. Når ermet måler 43(45)46 cm, eller har ønsket lengde, felles 12(13)14 m i hver side.
Fell deretter:
1. rad: 2(2)2 m i hver side.
2. rad: Fell 1(1)1 m i hver side.
Gjenta 1. og 2. rad 5(5)5 ggr. Gjenta deretter 2. rad til det er 17(17)17 m igjen.

MONTERING

Sy skuldersømmene:
Krage:
1. rad: Beg ved de avfelte m til slaget på forstk, hekle 1 fm i hver m fram til neste slag, ca. 102(106)110 fm.
2.-4. rad: Hekle 1 fm i hver m.
5. rad: Hekle mønster 4.
6. rad: Hekle mønster 4, men øk 4(4)4 m jevnt fordelt.
7. rad: Hekle mønster 4.
8. rad: Hekle mønster 4, men øk 4(4)4 m jevnt fordelt.
9.-10. rad: Hekle mønster 4.
11. rad: Beg lengst ut på slaget, hekle 1 fm i hver m, deretter 1 fm i hver m rundt kragen, og 1 fm i hver m på det andre slaget.
Rynk lett sammen den siste raden på ermene og dem fast så midten oppå ermet kommer mot skuldersømmen. Sy deretter
side- og ermesømmene. Sy fast glidelåsen, den ene siden i ytterkanten på høyre forstk, den andre siden ca. 14(15)16
cm inn på venstre forstk. Sy fast knappene på innsiden av høyre forstk. Fest alle trådender.
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