
	

10 år 	12 år 	14 år 	42 	48 	52 

strikk til belegg. Øk 1 m. i be-
gynnelsen av hver pinne. Fell av. 
Kast til belegget på vrangen. 

Om ønskelig kan strikkes høy 
hals: 
Plukk opp i halsen og øk ut til 104 m. 110m. 112m. 116m. 118m. 120 m. 
jevnt fordelt. — Strikk med kon- 
trastfargen 1 rett, 1 vrang 	.. 	14 cm 	14 cm 	14 cm 	16 cm 	16 cm 	16 cm 
Fell løst av i vranqbordstrikk. 



Modell Jostedal - str. 12 år, 42/44 52/54 

genser strikket i Peer Gynt garn 
Genseren på forsiden er strikket med "Ribbestrikk" i bolen. For at mønsteret skal 
stemme er oppskriften kun utarbeidet i 3 størrelser. Vi har derfor også utarbeidet 

oppskriften med glattstrikket bol og hvor monsteret er regulert i sidene. 

GENSER MED "RIBBESTRIKK" I BOLEN: 
MATERIALE: 	 Størrelse: 12 år 42/44 52/54 
Bunnfarge 	  6 hg 7 hg 8 hg 
Kontrastfarge 	  1 hg 	1.5 hg 	1.5 hg 

Beregn 1 hg mer til løs hals eller høy hals i kontrastfargen. 
Rundp. nr. 21/2 og 3. Strømpepinner nr. 21/2 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 25 masker er 10 cm i ribbestrikk. 

Strikker De fastere bruk tykkere pinner. 
Strikker De løsere bruk tynnere pinner. 

MÅL: Brystvidde 	  48 cm 54 cm 60 cm 
Hel lengde ca. 	  58 cm 65 cm 70 cm 
Ermlengde ca. 	  46 cm 50 cm 54 cm 

Genseren er strikket med 13 m. rett og 2 m. vrangt til 
borden. 

BOLEN: Legg opp på pinner nr. 21/2 med bunnfargen 	 210 m. 230 m. 240 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang  	5 cm 	5 cm 	5 cm 
Skift over til pinner nr. 3 og øk ut til 	  240 m. 270 m. 300 m. 
jevnt fordelt. Stikk så 13 m. rett, 2 m. vrangt til hele 
arbeidet måler 	  35 cm 42 cm 47 cm 
Strikk så bord 1. Pass på at de vrange maskene kommer 
midt på den nederste masken i begynnelsen av bord 1. 
Se tegning. Bord 1 måler ca. 23 cm. Ønsker man bolen 
kortere eller lenger må dette gjøres før borden strikkes. 
Legg arbeidet til side. 

ERMER: Legg opp på pinner nr. 21/2 med bunnfargen 	 54 m. 	56 m. 	58 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang  	5 cm 	5 cm 	5 cm 
Skift over til pinner nr. 3 og øk ut til  	64 m. 	68 m. 	70 m. 
jevnt fordelt. Strikk videre 13 m. rett, 2 m. vrangt, samtidig 
som man øker 2 m. på undersiden av ermet med ca.  	2 cm 11/2 cm 11/2 cm 
imellom til det er 	  104 m. 124 m. 128 m. 
Når ermet måler 	  39 cm 43 cm 47 cm 
strikkes bord 2. Denne måler ca. 7 cm. Ønsker man ermet 
kortere eller lenger må dette gjøres før borden strikkes. 
Vreng ermet og strikk 5 omg. glattstrikk til belegg. Fell 
av. — Strikk det andre ermet likt. 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig. Sy 4 maskinsømmer 
for ermene og klipp opp. Mask eller sy sammen på hver 
skulder 	  34 m. 	41 m. 	44 m. 
Pass på at mønsteret Ur likt på begge sider av ermene 
både foran og bak. På de resterende maskene i halsen 
strikkes 7 p. glattstrikk til belet'. Øk 1 m. i begynnelsen 
av hver pinne. Fell av. Kast til belegget på vrangen. Om 
ønskelig kan strikkes høy hals. Plukk opp i halsen og øk 
ut til 	  120 m. 	130 m. 	130 m. 
jevnt fordelt. Strikk med kontrastfargen 1 m. rett, 1 m. 
vrangt ca. 	  14 cm 16 cm 16 cm 
Fell løst av i vrangbordstrikk. 

LØS HALS: Legg opp på pinner nr. 3 	  120 m. 130 m. 130 m. 

og strikk 1 rett, 1 vrang  	14 cm 	16 cm 	16 cm 
Del arbeidet i 4 og sett et merke i hvert hjørne. Øk 1 m. 
på hver side av merket på 2den hver omg. Det blir økt 
8 m. på hver omg. Strikk til hele halsen måler ca. 	 24 cm 	26 cm 	26 cm 
Fell av. Fest trådene. 

GENSER STRIKKET MED GLATTSTRIKK I BOLEN: 
MATERIALE: 	 Størrelse: 19 år 	12 år 	14 år 	42 	48 	52 
Bunnfarge  	5 hg 	5.5 hg 	6.5 hg 	6.5 hg 	7 hg 	8 hg 
Kontrastfarge  	1 hg 	1 hg 	1 hg 	1, hg 	1.5 hg 	1.5 hg 

Beregn 1 hg mer til løs hals eller 
høy hals i kontrastfargen. 
Rundpinne nr. 21/2 og 3. 
Strømpepinner nr. 21/2 og 3. 

Strikkefasthet: 25 m. er 10 cm. 

Strikker De fastere bruk tykkere 
pinner. Strikker De løsere bruk 
tynnere pinner. 

MÅL: Brystvidde 	  45 cm 48 cm 50 cm 52 cm 55 cm 58 cm 
Hel lengde 	  54 cm 58 cm 62 cm 65 cm 68 cm 70 cm 
Ermlengde 	  42 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 

Genseren er strikket med glatt-
strikk i bolen. Den er regulert i 
sidene for mønsteret. 

BOLEN: Legg opp på pinner nr. 
21/2 med bunnfargen 	 200 m. 210 m. 220 m. 230 m. 240 m. 240 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 yr. 	5 cm 	5 cm 	5 cm 	5 cm 	5 cm 	5 cm 
Skift over til p. nr. 3 og øk ut til 226 m. 240 m. 250 m. 262 m. 274 m. 286 m. 
jevnt fordelt. Strikk glattstrikk til 
arbeidet måler 	  31 cm 35 cm 39 cm 42 cm 45 cm 47 cm 
Sett et merke i hver side og 
strikk bord 1. Begynn å strikke 
ved det ene merke. Begynn der 
pilen viser på tegn. Strikk bort 
til neste merke. Begynn så igjen 
å strikke fra der hvor pilen viser 
Strikk bort til neste merke. Dette 
er altså 1 omg. Borden skal bli 
lik på begge sider av ermene. 
Fortsett å strikke fra det ene 
merke til det andre merke sed 
å begynne der pilen viser på 
tegn. til borden er ferdig. Borden 
måler ca. 23 cm. Ønsker man 
bolen kortere eller lenger må 
dette gjøres før borden strikkes. 
Legg arbeidet til side. 

ERMER: Legg opp på pinner nr. 
21/2 med bunnfargen 	 50 m. 	52 m. 	54 m. 	56 m. 	58 m. 	58 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vt. 	5 cm 	5 grin 	5 cm 	5 cm 	5 cm 	5 cm 
Skift over til p. nr. 3 og øk ut til 62 m. 	64 m. 	66 ni. 	66 m. 	68 m. 	68 m. 
jevnt fordelt. Strikk gl.strikk, og 
ok samtidig 2 m. på undersiden 
av ermet med ca.  	2 cm 	2 cm 	2 cm 11/2 cm 11/2 cm 11/2 cm 
imellom til det er  	96 m. 102 m. 108 m. 118m. 122 m. 126 m. 
på pinnen. Når ermet måler 	 35 cm 39 cm 41 cm 43 cm 45 cm 47 cm 
strikkes bord 2. Denne måler ca. 
7 cm. Ønsker man ermet kortere 
eller lenger må dette gjøres tør 
bord 2 strikkes. Vreng ermet og 
strikk 5 omg. gl.strikk til belegg. 
Fell av. 
Strikk det andre ermet likt. 

MONTERING: Damp arbeidet for-
siktig. Sy 4 maskinsømmer for 
ermene og klipp opp. Mask eller 
sy sammen 	  32 m. 	34 m. 	36 m. 	41 m. 	42 m. 	44 m. 
på hver skulder. På de resteren- 
de m. i halsen strikkes 7 p. gl.- 
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