


Modell 
99  Babben7,  - str. 42 

strikket i Peer Gynt garn 
MATERIALE: 
5 hg hvitt, 	farge nr. 17 
1.5 hg gylden rust, —«— 652 	MÅL: Brystvidde 	 53 cm 
1.5 hg gult, 	—«— 650 	 Hel lengde 	 67 cm 
1.5 hg mørk brun, —«— 651 	 Ermelengde 	 50 cm 

Pinner nr. 21/2 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 25 masker er 10 cm. 

BOLEN: Legg opp 240 m. med brunt garn på pinner nr. 21/2 og strikk 
vrangbord 1 rett, 1 yr. ca. 6 cm. Skift over til pinner nr. 3 og strikk 
1 omg. glattstrikk. øk i denne omg. ut til 264 m. Strikk bord 1, så 
«luserader» til hele arbeidet måler ca. 58 cm. Så strikkes bord 2. 
Se på tegningen hvor bord 2 skal avsluttes for skulderen. Denne 
måler 9 cm. Sett av 40 m. til hver skulder. På de resterende maskene 
i halsen strikkes resten av bord 2 + 7 omg. glattstrikk med rust rødt 
garn. Fell 1 m. i begynnelsen av hver pinne 8 ganger (4 ganger i hver 
side), så økes 1 m. i begynnelsen av hver pinne 6 ganger (3 ganger 
i hver side). Fell av og brett dobbel. 

ERMENE: Legg opp 56 m. med brunt garn på pinner nr. 21/2 og 
strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 7 cm. Skift over til pinner nr. 3 og 
strikk 1 omg. glattstrikk. Øk i denne omg. ut til 72 m. Strikk mønster 
som på bolen. Etter vrangborden økes 2 m. på undersiden av ermet 
hver 5te omg. til der er 120 m. Strikk til ermet måler ca. 41 cm. Så 
strikkes bord 2. (Økingen fortsetter når borden strikkes.) Ermet måler 
da ca. 50 cm. Vreng ermet og strikk 5 omg. gl.strikk til belegg. Fell av. 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig. Sy 2 maskinsømmer for 
ermene og klipp opp. Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy i 
ermene. Sy til belegget i halsen og inni ermene. 

LUEN: MATERIALE: 1 hg hvitt Peer Gynt garn. 
Litt av de andre fargene. 

Pinner nr. 3. 
Legg opp 126 m. med brunt garn og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 
10 omg. Så strikkes bord 1, deretter 2 «luserader» + 2 omg. hvitt. 
Trekk luen sammen i toppen og sett en stor dusk i. 

STRIKKET PÅ «KNITTÅX» HÅNDSTRIKKEÅPPÅRÅT 

MATERIALE: Som for håndstrikk. 

INNSTILLING: 9 på vrangbord, 10 på glattstrikk. 

RYGGEN og FORSTYKKET: Legg opp 127 m. med brunt garn og 
strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 20 omg. Øk ut til 131 m. Strikk 
først 1 omg. brunt glattstrikk, så bord 1. Deretter strikkes 9 «luse-
rader». Arbeidet skal nå måle ca. 58 cm. Så strikkes 23 omg. av bord 
2. Sett av 32 m. til hver skulder. På de resterende maskene i halsen 
strikkes resten av bord 2 + 7 omg. rust rødt glattstrikk. Fell 1 m. 
i hver side hver omg. 8 ganger (4 ganger i hver side). Så økes 1 m. 
i hver side 6 ganger (3 ganger i hver side). Fell av. 

ERMENE: Legg opp 63 m. med brunt garn og strikk vr.bord 1 rett, 
1 vrang 30 omg. Øk 2 m. i hver side rett etter vrangborden. Strikk 
mønster som på bolen. Etter vrangborden økes 1 m. i hver side hver 
5te omg. til der er 111 m. Strikk til der er 4 «luserader», så sluttes 
med 23 omg. av bord 2. Fell av. 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig. Sy sammen i sidene og erm-
ene. Sy eller mask sammen på skuldrene og sy i ermene. Brett til 
belegget i halsen. 

LUEN: 	MATERIALE: 1 hg hvitt + litt av de andre fargene. 
Legg opp 123 m. med brunt garn og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 
10 omg. Øk ut til 127 m. Så strikkes bord 1 + 2 «luserader» + 2 
omg. hvitt. Trekk luen sammen i toppen og sett en stor dusk i. 
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