


Modell "B RIT" - str. 42 
strikket i Peer Gynt garn 

MATERIALE: 	 til 260 m. Mønsteret vil da gå 
7.5 hg mørk blått, farge nr. 655 opp og man kan strikke rundt 
1 hg lys blått, 	—«— 656 uten å ta hensyn til pilen og 
1 hg hvitt, 	—«— 	17 sidene. Men man må da passe på 

eller —«— 217 at mønsteret blir penest mulig 
Pinner nr. 21/2 og 3. 	 i sidene og på skuldrene når det 

Strikkefasthet: 25 m. er 10 cm. senere blir montert. 
ERMENE: Legg opp 56 m. med 

MÅL: 	 mørk blått garn på pinner nr. 
Brystvidde  	53 cm  21/2 og strikk vrangbord 1 rett, 
Hel lengde 	  65 cm 1 vrang ca. 8 cm. Skift over til 
Ermelengde 	  50 cm pinner nr. 3 og strikk gl.strikk. 
BOLEN: Legg opp 230 m. med Øk i første omg. ut til 68 m. 
mørk blått garn på pinner nr. jevnt fordelt. Videre økes 2 m. 
21/2 og strikk vrangbord 1 rett, på undersiden av ermet hver 5te 
1 vr. 5 cm. Skift over til pinner omg. til der er 116 m. Når ermet 
nr. 3 og strikk gl.strikk. Sett et måler ca. 33 cm strikkes erme-
merke i hver side og øk 1 m. på borden. Økingen fortsetter når 
hver side av merkene (det blir borden strikkes. Denne måler ca. 
2 m. i hver side) med ca. 5 cm 17 cm. Pass på at mønsteret blir 
imellom til der er 266 m. Når likt på begge sider av økingen. 
arbeidet måler ca. 43 cm strikkes Når ermet er ferdig vrenges ar-
borden. Denne går ikke opp i beidet og der strikkes 5 omg. 
266 m. Sett et merke i hver side. glattstrikk til belegg. Fell av. 
Finn midten på arbeidet og midt MONTERING: Damp arbeidet 
på tegningen. For å få mønsteret forsiktig. Sy 2 maskinsømmer 

likt på begge sider av ermene for ermene og klipp opp. Sy eller 
begynner man ved det ene merk- mask sammen 40 m. på hver 

et i siden. Begynn der som pilen skulder. Brett ned belegget i hal-
står og strikk mønster etter teg- sen og kast til på vrangen. Kast 
ningen til neste merke. Begynn til på vrangen av ermene. 
så der pilen viser igjen og strikk 
videre mønster til neste merke. 	 LUEN: 

Det blir her genseren senere blir MATERIALE: 
klippet opp for ermene. Strikk 1 hg mørk blått garn 
mønsterborden ferdig. — Denne + litt av de andre fargene. 
måler ca. 22 cm. Sett av 40 m. Legg opp 120 m. med mørk blått 
til hver skulder. På de resterende garn på pinner nr. 21/2 og strikk 
m. i halsen strikkes 7 pinner 3 cm vr.bord 1 rett, 1 yr. Så strik-
glattstrikk med mørk blått garn. kes ermeborden, men opp/ned, 
Øk 1 m. i begynnelsen av hver deretter 6 cm gl.strikk med mørk 
pinne. Fell av. — For den som blått garn. Trekk luen sammen 
ønsker det kan genseren økes ut i toppen og sett en dusk i. 

STRIKKET PÅ «KNITTAX» 

HÅNDSTRIKKEAPPARAT 

MATERIALE: 
Som for håndstrikk. 

Innstilling: 9 på vrangbord, 
10 på glattstrikk. 

RYGGEN OG FORSTYKKET: 
Legg opp 119 m. med mørk blått 
garn og strikk vrangbord 1 rett, 
1 vrang 20 omg. Strikk gl.strikk. 
og øk 1 m. i hver side hver 7de 
omg. til der er 131 m. Strikk til 
der er 144 omg. iberegnet vrang-
borden. (Arbeidet skal nå måle 
ca. 43 cm.) Strikk så mønster-
borden. Sett av 40 m. til hver 
skulder. På de resterende m. i 
halsen strikkes 7 omg. med mørk 
blått garn. Øk 1 m. i begynnelsen 
av hver omg. Fell av. 

ERMENE: Legg opp 63 m. med 
mørk blått garn og strikk vrang-
bord 1 rett, 1 vrang 30 omg. Øk 
ut 2 m. i hver side rett etter 
vrangborden. Strikk glattstrikk 
og øk 1 m. i hver side hver 5te 
omg. Når der er 110 omg. ibe-
regnet vr.borden strikkes er-r -
borden. — Økingen fortsette., til 
der er 111 m. Når ermeborden 
er ferdig skal ermet måle ca. 50 
cm. Fell av. 

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

LUEN: 
Legg opp 120 m. med mørk blått 
garn og strikk 1 rett, 1 vrang 8 
omg. Strikk så ermeborden, men 
opp/ned. — Deretter strikkes 18 
omg. mørk blått gl.strikk. Trekk 
luen sammen i toppen og sett en 
dusk i. 
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