
Blondebolero

En raskstrikket bolero til en liten prinsesse. Lekre mansjetter kombinert med silkemykt garn og
silkebånd gir det lille ekstra til et hvilket som helst antrekk. Strikket i et stykke, fra erme til erme.
Ermene på de to minste størrelsene er litt kortere enn hos de større, som har et mer elegant fall. 

Babyalpaca silk. 
1 nøste alle størrelser 
(23 m/10 cm pinne 3,5)

Drops Brushed alpaca silk/ DSA Faerytale
1 (1) 1 (1) 2 (2) nøster
(17 m /10 cm pinne 5)

Pinner:
3,5 mm settpinner og 40 cm rundpinne
5 mm settpinner.

Heklekrok 3,5 mm

Størrelser:
3 (6) 12 (2 år) 3-4 år (5-6 år)

Mansjett:
Legg opp 35 (35) 40 (40) 45 (45) masker på pinne 3,5 med vifteopplegg. Hvis du har problemer 
med opplegget kan det også hekles, legg i såfall opp på vanlig vis, og hekle viftene som på mansjett
2 til sist. Det strikkes rundt. Strikk en omgang rett, en omgang vrang, to omganger rett, en omgang 
hullrad (*1k, 2rsm, gjenta fra * ut omgangen) to omganger rett, en omgang vrang, en omgang rett.

Bolero:
Bytt til pinne 5, og til faerytale/brushed alpakka. Marker starten av omgangen. Ikke klipp tråden fra 
mansjetten. Strikk tre omganger rett. Trekk i den løse tråden på mansjetten så den siste 
rettomgangen strammer seg pent rundt hele kanten, og gir en pen overgang til det nye garnet. Pass 
på så barnet fortsatt får hånden igjennom. Nå kan tråden kuttes. Sett en markør i starten av 
omgangen. Strikk rundt. Etter 10 cm økes det 1 maske på hver side av markøren, 0 (0) 1 (1) 2 (3) 
ganger, hver 4 cm. (=35 (35) 42 (42) 49 (51) m) Fortsett å strikke rett til ermet måler 14 (16) 22 
(24) 28 (32) cm målt fra mansjetten. Nå øker du en maske på hver side av markøren hver omgang i 
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M = maske
r = rett
vr =vrang
k = kast
2rsm = 2 rett sammen
lm = luftmaske
kjm = kjedemaske
fm = fastmaske



3 omganger. Så åpnes arbeidet ved merket, og du strikker frem og tilbake i glattstrikk i 18 (24) 26 
(28) 30 (32) cm. Så strikkes det rundt igjen. Sett markøren i skjøten. Fell en maske på hver side av 
markøren hver omgang 3 ganger. Strikk og fell så ermet blir likt som det første, fellingene hver 4. 
cm begynner ca - (-) 12 (14) 14 (14) cm etter den triple fellingen ved armhulen.

Mansjett 2:
Bytt garn og pinner (ikke fest tråden). Det strikkes fortsatt rundt. En omgang rett, en omgang vrang,
to omganger rett, stram tråden ved overgangen som du gjorde på første erme. Strikk hullrad, 2 
omganger rett, en omgang vrang, en omgang rett, fell av. Ikke klipp tråden, viftekanten på denne 
siden hekles på. 

Stikk heklekroken inn i siste maske. Lag en *fm i neste maske, 3 lm, hopp over tre masker, fm i 
neste maske. Gjenta fra * omgangen rundt. Avslutt med kjm. Snu arbeidet og jobb fra vrangen. 
*Lag ni fm i første luftmaskebue, en kjm i midten av de to fm fra forrige omgang. Gjenta * ut 
omgangen. Se til at det blir ca likt som den første mansjetten. Fastmaskene skal hekles ganske løst 
på siste trinn, du kan eventuelt bruke en halv størrelse større heklekrok.

Skulderåpningen:
Med rundpinne 3,5 mm strikk opp alle maskene rundt åpningen med samme garn som på 
mansjettene. Det strikkes rundt. Strikk en omgang rett, en omgang vrang, tre omganger rett. Stram 
oppleggssiden av tråden så første omgang masker strammer seg pent, pass godt på at det ikke blir 
for stramt. Fell av på følgende måte: Strikk 1r, *1k, 1 r, fell av både kastet og den bakerste masken 
på en gang. Gjenta fra * . Fest tråder, tre bånd i hullradene rundt mansjettene.

Halvparten av moroa er å se andres strikk! Last opp bildet på instagram og bruk #blondebolero så 
jeg får se! Du finner meg som @strikkezilla. :)

Tusen takk til teststrikkerne!

@monaomdal    @inanetland                   @made_by_annsilje       @iamila85
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