Heklet prematurjakke
Denne jakken ble opprinnelig laget til prosjektet Fra Vesla:
https://www.facebook.com/fraVesla

Det er lov å bruke jakken til hva du måtte ønske da denne type jakke finnes i mange former, og er en
tradisjonell måte å lage en heklet jakke på.
Vennligst ikke kopier eller bruk denne oppskriften uten å vise til bloggen min:
http://www.dilldalldesign.com
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Heklet prematurjakke
Denne jakken er svært enkel å lage, og kan lett tilpasses større størrelser ved å hekle flere
runder enn oppgitt her. Utgangspunktet er to sekskantete bestemorsruter.

Trinn 1








Start: 4 lm til en ring
rd 1: 3 lm, 2 st i ringen, 2 lm 3 st i ringen, 3 st i ringen, 2 lm 3st i ringen, 2 st i ringen,
2 lm 3 st i ringen, 2 lm festes i 3. lm i starten.
rd 2: 4 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 2 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 1 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1),
2 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1)… fortsett slik til du er rundt ringen, siste rapport er 2 st og
fest i 3. lm i rd 2.
rd 3: 3 lm, 2 st (i 1 lm fra rd 2), 1 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 1 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1),
2 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1)… fortsett slik til du er rundt ringen og fest siste lm i 3. lm i
rd 2.
Rd 4-7: Som rd 2 og rd 3, avslutt og fest trådene.

(Dette skal bli en ruglete, sekskantet bestemorsrute som lett kan brettes i en L-form.
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Trinn 2


Gjenta trinn 1.

Trinn 3




Hekle en rad ekstra på en kortside. Dette skal bli armen.
Hekle to rader ekstra på tre kortsider. (Åpning forran, bunn nede og rygg.)
Gjenta på den andre sekskanten.

Trinn 4



Sy sammen sekskantene i ryggen.
Sy sammen armene. (Det skal være ca 6 «hull»/4 rapporter» åpne til hals.)
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Trinn 5


Hekle en ekstra rad nede på jakken.

Trinn 6



Nå er jakkens base ferdig, og du «pynter» den med jakkeslag, krage og knappestolpe
etter egen lyst.
Dette er hva jeg gjorde:
o En runde med fm rundt det hele.
o Knappestolper og nedre kant: Tell deretter 2-3 rapporter ned fra
halsslinningen og hekle fire runder fm rundt til neste halslinning (krage). Ikke
glem å lage knappehull på den ene siden.
o Krage: En runde med fm rundt halslinning/krage i en kontrastfarge.
o Armer: fem runder med fm.
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Trinn 7


Fest alle tråder og sy i knapper.
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