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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: 	 borden økes 2 m. på undersiden 
5 hg sort, farge nr. 18 	 av ermet med ca. 2 cm imellom 
2.5 hg hvitt, —«— 17 eller 217 til der er 114 m. og ermet måler 
2.5 hg brunt, —«— 652 	 ca. 50 cm. Vreng arb. og strikk 

Rundp. nr. 21/2 og 3. 	 5 omg. glattstrikk til belegg. — 

Strømpep. nr. 21/2 og 3. 	 Fell av. 
Det andre ermet strikkes likt. 

MÅL: 
Brystvidde 	  52 cm MONTERING: Damp arbeidet 
Hel lengde 	  65 cm forsiktig. Sy 2 maskinsømmer 
Ermelengde 	  50 cm for ermene og klipp opp. Sy el- 

ler mask sammen på skuldrene. 
Strikkefasthet: 25 m. er 10 cm. Sy i ermene og sy til belegget 
Strikker De fastere, bruk da på vrangen. 
tykkere pinner. — Strikker De 
løsere bruk da tynnere pinner. 	 LØS HALS: 

BOLEN: Legg opp på p. nr. 21/2 MATERIALE: 1 hg garn. 
med sort garn 232 m. og strikk Legg opp 136 m. med sort garn 
vrangbord 2 rette, 2 vrange 5 på p. nr. 3 og strikk 2 rette, 2 
cm. Skift over til p. nr. 3 og vrange ca. 13 cm. Del arbeidet 
strikk 1 omg. sort gl.strikk. Øk i 4 deler og sett et merke i hver 
i denne omg. ut til 260 m. jevnt del. Øk 1 m. på hver side av 
fordelt. — Strikk mønster etter merket (det blir 8 m. på 1 omg.) 
tegningen til hele arb. måler ca. med 1 omg. uten øking imellom 
65 cm. Strikk 1 omg. rett med til hele arbeidet måler ca. 21 
sort, så en omg. vrangt med sort cm. Fell av. 
på retten. — (Dette skal være 
«Rill» tvers over skuldrene.) 	Heklet lue med strikket skygge: 

Sett av 40 m. til hver skulder. MATERIALE: 
På de resterende m. i halsen 1.5 hg Peer Gynt garn. 
strikkes 7 p. gl.strikk med sort Heklenål: Inox nr. 31/2 eller 4. 
garn. Dette skal være belegg. Øk Pinner nr. 3. 
1 m. i begynnelsen av hver p. 
Fell av. 	 Heklefasthet: 

4 «vifter» er ca. 14 cm. 
ERMENE: Legg opp på p. nr. 
21/2 med sort garn 56 masker og MØNSTER: 1. Hekle X 5 staver 
strikk vr.bord 2 rette, 2 vrange i en maske, hopp over 2 luftm., 
6 cm. Skift over til p. nr. 3 og hekle 1 fastm. og hopp over 2 
strikk 1 omg. sort gl.strikk. Øk luftm. X Gjenta fra X til X 
i denne omg. ut til 70 m. Strikk omg. ut. 
mønster som på bolen. Etter vr.- 2. Hekle X 5 staver i fastm. fra  

forrige omg., så 1 fastm. som pinner nr. 3 og strikk gl.strikk. 
festes midt på de 5 stavene fra Strikk til der er 3 m. igjen på 
forrige omg. X. Gjenta fra X til pinnen. Snu arbeidet og strikk 
X omg. ut. Denne omg. danner tilbake på pinnen til der er 3 
mønster og gjentas. 	 m. igjen. Neste p. strikkes til der 

er 5 m. igjen, snu og strikk til-
LUEN: Legg opp ca. 96 luftm. bake osv. Strikk til der er 11 m. 
(ca. 56 cm. — Ta et mål rundt i hver side. Nå strikkes motsatt. 
hodet.) Fest i ring. — Hekle Strikk til der er 9 m. igjen, snu 
mønster til luen måler ca. 20 og strikk tilbake, så 7 m. osv. 
cm. Hekle luen sammen i top- til der er 3 m. igjen på hver side. 
pen med fastm. og sett en dusk Strikk nå pinnen helt ut. Fell 
i. — Hekle 1 rad staver rundt av. Klipp en pappskygge etter 
kanten nede på luen. 	 den strikkede skyggen. Sy denne 

inn i skyggen og fest den på 
SKYGGEN: Legg opp 60 m. på luen. 
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