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92197  KNAPPESJAL
GARNKVALITET  Cookie (100 % Akryl. Kake ca. 200 g = 600 m)
STRIKKEFASTHET  Ca. 14-15 m x 17 p glattstr på p 7 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV  Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STØRRELSE  Én størrelse, ca. 38 x 200 cm
GARNFORBRUK  Ca. 200 g (fg 46201)
PINNER  7 mm
HEKLENÅL  3 mm
TILBEHØR  10 knapper
DESIGN & TEKST  Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), fg=farge, fm=fastmaske, glattstr=glattstrikk, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, p=pinne, 
rillestr=rillestrikk

FORKLARINGER  1. m, strikkes aldri, men tas bare løs av.
 Blokking: Det betyr at man våtspenner arbeidet etter angitte mål og lar det tørke.
 Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast på nålen, dra det gjennom begge 

m på nålen.
 Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.
 Luftmaske (lm): *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.

KNAPPESJAL  OBS! Sørg for å ha nok garn igjen til at du kan hekle begge langsidene.
 Legg opp 54 m på p 7 og strikk 4 p rillestr. Deretter strikkes glattstr til arbeidet måler ca. 185 cm.
 Avslutt med 4 p rillestr. Hekle 2 fm i samme m langs langsidene.

MONTERING  Knappehemper: Mål 40 cm fra ene kortsiden og hekle 10 knappehemper slik: Fest tråden med 1 kjm, * hekle 3 lm, hopp 
over 1 m, 1 fm*, gjenta *-* til du har heklet 10 hemper. 

 Sy i 10 knapper på motsatt side. 
 Fest alle løse tråder, damp lett på kantene.
 Blokk ut arbeidet etter angitte mål.
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TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
 • Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder 

den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
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