


Modell "Gråstein"- str. 12, 16 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: 	 Strikk bord 1, deretter bunn- 
4.5 (5.5) hg hvitt, 	farge nr. 17 mønster til hele ermet måler ca. 
1.5 (2 ) hg koksgrått, —«— 10 45 (50) cm. Etter bord I økes 2 
1 (1 ) hg mørk grått,—«— 7 masker på undersiden av ermet 
1 (1.5) hg lys grått, —«— 56 med 11/2 cm imellom til der er 
Pinner nr. 21/2 og 3. 	 106 (116) m. Vreng ermet og 
Størrelse 16 år står i parentes. strikk 5 omg. gl.strikk til belegg. 

Fell av. 
Strikkefasthet: 25 m. er 10 cm. 

MONTERING: Damp arbeidet 
MÅL: 	 forsiktig. Sy 2 maskinsømmer 
Brystvidde 	 48 (53) cm for ermene og klipp opp. Sy el- 
Hel lengde 	 58 (65) cm ler mask sammen på skuldrene. 
Ermelengde 	 45 (50) cm Sy i ermene og sy til belegget 

inni ermene og i halsen. 
GENSEREN: 

BOLEN: Legg opp med koks- 	LØS HALSLINNING: 
grått garn på pinner nr. 21/2 210 MATERIALE: 1.5 hg garn. 
(230) m. og strikk vrangbord 1 Legg opp 120 (136) m. på 5 
rett, 1 vrang 5 cm. Strikk 1 omg. pinner nr. 3 og strikk 2 rette, 2 
glattstrikk. Øk i denne omg. ut vrange ca. 12 (14) cm. — Del 
til 240 (264) m. jevnt fordelt. arbeidet i 4 deler og sett et 
Strikk bord 1, deretter bunn- merke. Øk 1 m. på hver side av 
mønster til hele arbeidet måler merket (det blir 8 m. på en 
ca. 49 (56) cm. Slutt med 2 omg. omg.) med 1 omg. uten øking 
hvitt. Strikk så bord 1. Denne imellom til hele arbeidet måler 
måler ca. 9 cm. Fell av 38 (42) 	ca. 20 (22) cm. Fell av. 
m. på hver skulder. (Eller sett 
dem på en tråd.) På de rester- 	 LUEN: 
ende m. i halsen strikkes 7 p. MATERIALE: 1.5 hg garn. 
gl.strikk. Øk 1 m. i begynnelsen Legg opp på 5 pinner nr. 3 120 
av hver pinne. Fell av. 	 (128) m. og strikk 2 rette, 2 

vrange ca. 8 cm. Skift over til 
ERMENE: Legg opp med koks- 2 rette over de 2 vrange og 2 
grått garn på pinner nr. 21/2 52 vrange over de 2 rette og strikk 
(56) m. og strikk vrangbord 1 videre til hele luen måler ca. 
rett, 1 vrang ca. 8 cm. Skift over 30 cm. Strikk 2 og 2 m. sammen 
til pinner nr. 3 og strikk 1 omg. hele omg. ut. Så trekkes en tråd 
glattstrikk. Øk i denne omg. ut igjennom maskene og fest godt. 
til 72 (72) m. jevnt fordelt. — Sett en dusk i toppen. 

KOFTEN: 	 opp. Sy eller mask sammen 46 
MATERIALE: 	 (48) m. på hver skulder. Sy i 
4 (5.5) hg hvitt, 	farge nr. 17 ermene. — Sy med maskin for 
1 (1 ) hg koksgrått, —«— 10 passelig utringning i halsen. - 
2 (2 ) hg mørk grått,—«— 7 Beregn ca. 18 (20) cm nedover. 
1 (1.5) hg lys grått, —«-56 
Pinner nr. 21/2 og 3. 	 STOLPENE: Legg opp 14 m. 

Strikkefasthet og mål som for med samme farge som vrangbor- 
genser. 	 dene er strikket i, og strikk, 1 

Koften strikkes som genseren, rett, 1 vrang på p. nr. 21/2. Strikk 
men på modellen er der brukt til stolpen går fra opplegget på 

, grå vr.border og stolper (farge den ene siden rundt nakken og  
nr. 7). På koften strikkes ikke ned på den andre siden. I den 
belegget i halsen. 	 ene siden strikkes 5 (6) knapp- 

hull. Det første etter 2 cm, de 
MONTERING: Damp arbeidet andre med ca. 9 (8' ) cm imel-
forsiktig. Sy 2 maskinsømmer lom. Sy på stolpene og kast til 
midt foran og for ermene. Klipp på vrangen. Sy i knapper. 
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