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str. 8 og 12 år 
strikket i Peer Gynt garn 

For å få et vellykket resultat, bør en bruke den garnsort som er 
oppgitt i oppskriften. Fargene kan en derimot velge etter ønske. 

MATERIALE: 	 mask sammen 40 (43) m. på hver 
4 (4.5) hg grått, farge nr. 7 	 skulder. Sy i ermene. Sy med maskin 
3 (3.5) hg hvitt, —«— 17 	 for passelig utringning i halsen. Klipp 
Pinner nr. 21/2 og 3. 	 bort det overflødige. 

STRIKKEFASTHET: 25 m. er 10 cm. STOLPENE: Legg opp 14 m. med 
grått garn på pinner nr. 21/2 og strikk 

MÅL: 	 1 rett, 1 vrang til stolpen når opp til 
Brystvidde 	  45 (48) cm  halsutringningen. Fell av 4 m. i den 
Hel lengde 	  48 (58) cm ene siden til belegg. Sett resten på 
Ermelengde 	  40 (45) cm en nål. Strikk 1 stolpe til, men i 
BOLEN: Legg opp 190 (200) m. med denne strikkes 6 (7) knapphull. Det 
grått garn på pinner nr. 21/2 og strikk første etter 2 cm, de andre med ca. 
vrangbord 1 rett, 1 vrang ca. 6 cm. 9 (81/2) cm imellom. Sy på stolpene 
Skift over til pinner nr. 3 og strikk og kast til på vrangen. 
1 omg. glattstrikk. Øk i denne omg. 
til 220 (240) m. jevnt fordelt. Strikk HALSLINNINGEN: Plukk opp 90 
rutemønster til hele arbeidet måler (100) m. i halsen. Maskene fra stolp-
ca. 25 (35) cm så strikkes bord 1. ene er da medregnet og strikk på 
Denne måler ca. 23 cm. På størrelse pinner nr. 21/2 med grått garn 1 rett, 
8 år økes ut til 222 m. på første del 	1 vrang 3 cm. Fell av 10 m. i hver 
av bord 1. Videre økes ut til 224 m. side og strikk videre 1 rett, 1 vrang 
når resten av bord 1 strikkes. Hele 3 cm. Fell løst av. Brett linningen 
koften måler nå ca. 48 (58) cm. Der- dobbel og kast til på vrangen. Sett 
som man ønsker koften kortere eller i knapper. 
lenger må dette reguleres på rute- 
mønsteret. 	 LUEN: 

MATERIALE: 
ERMENE: Legg opp 50 (52) m. med 1 (1.5) hg grått + litt hvitt garn. 
grått garn på pinner nr. 21/2 og strikk Legg opp 112 (128) m. med grått garn 
vrangbord 1 rett, 1 vrang ca. 6 cm. 	på pinner nr. 21/2 og strikk 1 rett, 1 
Skift over til pinner nr. 3 og strikk vrang 4 omg. Skift over til pinner 
1 omg. glattstrikk. Øk i denne omg. nr. 3 og strikk lueborden, deretter 10 
ut til 64 (66) m. jevnt fordelt. Strikk omg. 1 rett, 1 vrang med grått garn. 
så rutemønster som på bolen. Etter Snu arbeidet og strikk grått gl.strikk 
vrangborden økes 2 m. på undersiden ca. 17 (19) cm. Trekk luen sammen i 
av ermet hver 5te omg. til der er 92 toppen og sett en dusk i. 
(100) m. Når ermet måler ca. 28 (33) 
cm strikkes ermeborden. Denne måler 
ca. 12 cm. Dersom man ønsker ermene 
kortere eller lenger må dette regu-
leres på rutemønsteret. Økingen på 
ermet fortsetter også når ermeborden 
strikkes. — Når borden er ferdig 
vrenges arbeidet og der strikkes 5 
omg. glattstrikk til belegg. Fell av. 

MONTERING: Damp arbeidet forsik-
tig. Sy 2 maskinrømmer midt foran 
og for ermene. Klipp opp. Sy eller 
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