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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 115 meter

STØRRELSE

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

PLAGGETS MÅL

Vidde under byste ca 64 (66) 74 (86) 96 (102) 107 (113) cm

Hel lengde midt foran ca 18 (18) 18 (18) 18 (20) 20 (20) cm

GARNFORBRUK

3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) nøster

FARGE

Gul 8162

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 3,5

TILBEHØR 

6 knapper

STRIKKEFASTHET

20 fm med heklenål nr 3,5 = 10 cm

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. 

Tell antall st pr 10 cm, har du flere st enn oppgitt, 

skift til tykkere nål. Har du færre st, skift til tynnere nål.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

Lm = luftmaske, fm = fastmaske, hst = halvstav, st = stav

TIPS!

Økning: Hekle 2 fm/hst/st i 1 m.

Felling: Hekle 1 fm/hst/st, men ikke trekk gjennom siste 

løkke, hekle 1 fm/hst/st i neste m, og trekk gjennom alle 

løkkene.

Legg opp 132 (136) 152 (176) 196 (208) 218 (230) lm med 

heklenål nr 3,5. Snu, og hekle 1 fm i 4. lm fra nålen, videre 

hekles 1 fm i hver lm = 130 (134) 150 (174) 194 

(206) 216 (228) fm. Snu.

1. rad: (= vrangen) 

Hekle 4 lm (= 1 fm + 2 lm), hopp over 

2 fm (= knapphull), videre 1 fm i hver fm ut raden. Snu.

2. rad: 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver fm. I lm-buen av 2 lm 

hekles 2 fm. Slutt med 1 fm i siste fm. Snu.

3. rad: 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver fm ut raden. Snu.

For oppskrift på shorts se DG 453-06
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Videre deles arbeidet inn slik:

4. rad: 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver av de neste 31 (32) 36 

(42) 47 (50) 52 (55) fm, 1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 

16 (17) 18 (19) fm, 1 st i hver av de neste 43 (45) 49 (57) 63 

(67) 71 (75) fm, 1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 16 (17) 

18 (19) fm, hekle 35 (36) 40 (46) 51 (54) 56 (59) fm. Snu.

5. rad: 

Hekle 1 fm i hver fm/hst/st ut raden.

6. rad: 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver av de neste 

31 (32) 36 (42) 47 (50) 52 (55) fm, 1 hst i hver av de neste 

10 (10) 12 (14) 16 (17) 18 (19) fm, over de neste 43 (45) 49 (57) 

63 (67) 71 (75) st hekles det slik: *hekle 1 st ved å gå ned foran 

arbeidet, stikk nålen inn bak og rundt st 2 rader nedenfor, 

1 fm i neste st*, gjenta fra *-*, slutt med 1 st som forklart, 

1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 16 (17) 18 (19) fm, hekle 

35 (36) 40 (46) 51 (54) 56 (59) fm. Snu.

7. rad: 

Hekle 1 fm i hver fm/hst/st ut raden.

Gjenta 4. – 7. rad.

NB! På 9. - 17. og 25. rad hekles knapphull, som på rad 1.

12. rad: 

Hekle som 4. rad, men øk 10 st jevnt fordelt over de 

midterste 43 (45) 49 (57) 63 (67) 71 (75) fm = 53 (55) 59 (67) 

73 (77) 81 (85) fm/st = 140 (144) 160 (184) 204 (216) 226 (238) 

fm/hst/st. Snu.

13. rad: 

Hekle 1 fm i hver fm/hst/st ut raden.

14. rad: 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver av de neste 31 (32) 36 

(42) 47 (50) 52 (55) fm, 1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 

16 (17) 18 (19) fm, over de neste 53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) 

st hekles det slik: *hekle 1 st ved å gå ned foran arbeidet, stikk 

nålen inn bak og rundt st 2 rader nedenfor, 1 fm i neste st*, 

gjenta fra *-*, slutt med 1 st som forklart, 1 hst i hver av de 

neste 10 (10) 12 (14) 16 (17) 18 (19) fm, hekle 35 (36) 40 (46) 

51 (54) 56 (59) fm. Snu.

15. rad: 

Hekle 1 fm i hver fm/hst/st ut raden.

Gjenta 12. – 15. rad, MEN uten økning over de midterste 

53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) fm på 12. rad (= 16. rad).

20. rad: 

Hekle som 12. rad, og øk 10 st jevnt fordelt over de midterste 

53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) fm = 63 (65) 69 (77) 83 (87) 

91 (95) fm/st = 150 (154) 170 (194) 214 (226) 236 (248) fm/

hst/st. Snu.

21. rad: 

Hekle 1 fm i hver fm/hst/st ut raden.

22. rad: 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver av de neste 

31 (32) 36 (42) 47 (50) 52 (55) fm, 1 hst i hver av de neste 

10 (10) 12 (14) 16 (17) 18 (19) fm, over de neste 63 (65) 69 

(77) 83 (87) 91 (95) st hekles det slik: *hekle 1 st ved å gå 

ned foran arbeidet, stikk nålen inn bak og rundt st 2 rader 

nedenfor, 1 fm i neste st*, gjenta fra *-*, slutt med 1 st som 

forklart, 1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 16 (17) 18 (19) 

fm, hekle 35 (36) 40 (46) 51 (54) 56 (59) fm. Snu.

23. rad: 

Hekle 1 fm i hver fm/hst/st ut raden.

NB! På størrelse (XL) XXL (XXXL) hekles rad 20 – 23 en gang til.

24. rad: 

Hekle som 12. rad, men fell 10 st jevnt fordelt ved å hekle 2 st 

sammen til 1 st, over de midterste 63 (65) 69 (77) 83 (87) 

91 (95) fm = 53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) fm/st = 140 (144) 

160 (184) 204 (216) 226 (238) fm/hst/st. Snu.

25. rad: 

Hekle 1 fm i hver fm/hst/st ut raden.

26. rad: 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver av de neste 31 (32) 36 

(42) 47 (50) 52 (55) fm, 1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 

16 (17) 18 (19) fm, over de neste 53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) 

fm hekles det slik: *hekle 1 st ved å gå ned foran arbeidet, 

stikk nålen inn bak og rundt st 2 rader nedenfor, 1 fm i neste 

st*, gjenta fra *-*, slutt med 1 st som forklart, 1 hst i hver av 

de neste 10 (10) 12 (14) 16 (17) 18 (19) fm, hekle 35 (36) 40 

(46) 51 (54) 56 (59) fm. Snu.

Klipp av garnet.

27. rad: 

Tell 32 (33) 37 (43) 48 (50) 52 (55) fm inn, fest tråden med 

1 kjm, hekle 2 lm (= 1. fm), videre hekles 1 fm i hver av de 

neste 80 (82) 90 (102) 112 (120) 126 (132) fm/hst = 81 (83) 91 

(103) 113 (121) 127 (133) fm.

Snu.

28. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i hver av de neste 2 (2) 3 (4) 4 (5) 

5 (6) fm/hst, 2 lm (= 1. fm), 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) fm i neste fm, 

videre hekles 1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 15 (17) 17 

(17) fm, 1 st i hver av de neste 53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) 

fm, 1 hst i hver av de neste 10 (10) 12 (14) 15 (17) 17 (17) fm, 

1 fm i hver av de neste 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) fm = 77 (79) 85 (97) 

105 (113) 117 (121) fm/hst. Snu.

29. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i hver av de neste 2 (2) 2 (3) 3 

(5) 5 (6) fm/hst, 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver av de neste 

72 (74) 80 (90) 98 (102) 106 (108) fm/hst/st = 73 (75) 81 (91) 

99 (103) 107 (109) fm/hst.

Snu.

30. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i hver av de neste 2 (2) 2 (2) 2 

(3) 3 (3) fm, 2 lm (= 1. fm), 1 hst i hver av de neste 7 (7) 8 (9) 

9 (9) 9 (9) fm, over de neste 53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) fm 

hekles det slik: *hekle 1 st ved å gå ned foran arbeidet, stikk 

nålen inn bak og rundt st 2 rader nedenfor, 1 fm i neste st*, 

gjenta fra *-*, slutt med 1 st som forklart, 1 hst i hver av de 

neste 7 (7) 8 (9) 9 (9) 9 (9) fm, 1 fm i neste fm = 69 (71) 77 (87) 

93 (97) 101 (105) fm/hst. Snu.

31. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i hver av de neste 1 (1) 2 (2) 2 (3) 

4 (4) hst, 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver av de neste 66 (68) 

72 (82) 88 (90) 92 (96) hst/st = 67 (69) 73 (83) 89 (91) 93 (97) 

fm. Snu.

32. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i neste fm, 2 lm (= 1. fm), 
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hekle 1 hst i hver av de neste 5 (5) 5 (6) 6 (5) 4 (4) fm, 1 st i 

hver av de neste 53 (55) 59 (67) 73 (77) 81 (85) fm, 

samtidig som det felles 10 st jevnt fordelt ved å hekle 2 st 

sammen til 1 st = 43 (45) 49 (57) 63 (67) 71 (75) st, 1 hst i hver 

av de neste 5 (5) 5 (6) 6 (5) 4 (4) fm, 1 fm i neste fm = 55 (57) 

61 (71) 77 (79) 81 (85) fm/hst/st. Snu.

33. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i neste hst, 2 lm (= 1. fm), videre 

1 fm i hver av de neste 52 (54) 58 (68) 74 (76) 78 (82) hst/st = 

53 (55) 59 (69) 75 (77) 79 (83) fm. Snu.

34. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i neste fm, 2 lm (= 1. fm), 1 hst i 

hver av de neste 3 (3) 3 (4) 4 (3) 2 (2) fm, over de neste 

43 (45) 49 (57) 63 (67) 71 (75) fm hekles det slik: *hekle 1 st 

ved å gå ned foran arbeidet, stikk nålen inn bak og rundt st 2 

rader nedenfor, 1 fm i neste st*, gjenta fra *-*, slutt med 1 st 

som forklart, 1 hst i hver av de neste 3 (3) 3 (4) 4 (3) 2 (2) fm, 

1 fm i neste fm = 51 (53) 57 (67) 73 (75) 77 (81) fm/hst. Snu.

35. rad: 

Hekle 1 lm (= 1. kjm), 1 kjm i neste hst, 2 lm (= 1. fm), videre 

1 fm i hver av de neste 48 (50) 54 (62) 70 (72) 74 (78) hst/st, 

slutt med 1 fm i neste hst = 49 (51) 55 (63) 71 (73) 75 (79) fm.  

Klipp av garnet.

SKULDERSTROPP

Høyre side: Mål ca 7 – 9 cm ut fra midten, eller ønsket 

plassering.

Fest tråden med 1 kjm, hekle 2 lm (= 1. fm), videre hekles 

1 fm i hver av de neste 5 fm = 6 fm. Snu.

1. rad: Hekle 2 lm (= 1 fm), hekle 1 fm i hver fm. Snu.

Gjenta 1. rad til skulderstroppen måler ca 40 cm, eller ønsket 

lengde. Klipp av garnet.

Venstre side: Mål ca 10 – 12 cm ut fra midten, eller likt som 

ønsket plassering.

Hekle som høyre skulderstropp.

MONTERING

Hekle 1 omgang fm rundt hele bikinitoppen, inkludert 

skulderstroppene slik: Begynn på venstre side bak. Fest 

tråden med 1 kjm, videre hekles fm ved å stikke nålen ned i 

raden under. NB! I hver sving på bakstykket hekles 3 fm.

Øverst på hver side på bakstykket hekles 1 knapphull ca 10-12 

cm fra kanten, til å feste skulderstroppen i, ved å hekle 2 lm, 

hopp over 2 fm.

Sy i knapper tilsvarende knapphullene, og 1 knapp på hver 

skulderstropp.


