


måler ca. 42 cm strikkes bord 3. -
Denne måler ca. 8 cm. Pass på at 
mønsteret blir likt på begge sider av 
økningen. Ønskes ermet kortere eller 
lenger må dette gjøres før borden 
strikkes. Etter borden strikkes 2 omg. 
sort gl.strikk. Vreng så arb. og strikk 
5 omg. sort gl.strikk til belegg. Fell 
løst av. Strikk det andre ermet likt. 

MONTERING: Damp arb. forsiktig. 
Sy 2 maskinsømmer for ermene og 
klipp opp. Sy eller mask sammen på 
skuldrene. Sy i ermene og kast til 
belegget inni. Brett belegget i halsen 
innover mot vrangen og kast pent til. 

HEKLET HJELM: 
MATERIALE: 1.5 hg Peer Gynt garn. 
Inox heklenål nr. 6. 
Hjelmen hekles med dobbelt garn. 

MØNSTER: 1 stavgruppe er: 1 lm. X 
slyng, stikk nålen ned i ringen, trekk 
tråden opp Og gjennom de to første 
maskene, slyng og stikk nålen ned i 
ringen igjen og trekk den opp og 
gjennom alle 4 maskene. Så 1 lm. X. 
Gjenta fra X til X. 
Legg opp 5 lm. og fest i ring. 
1. omg.: Hekle 6 stavgr. i ringen. - 
2. omg.: Hekle 2 stavgr. i hver lm. fra 
forrige omg. 3. omg.: Hekle 2 stavgr. 
i første lm. fra forrige omg., så 1 
stavgr. i annen lm. fra forrige omg. 
osv. omg. ut. 4. omg.: Hekle 1 stavgr. 
i 1.-2.-3. lm. fra forrige omg., så 2 

stavgr. i 4. lm. fra forrige omg., osv. 
omg. ut. 5. omg.: Hekle 1 stavgr. i 
1.-2.-3.-4. lm. fra forrige omg., så 2 
stavgr. i 5. lm. fra forrige omg., osv. 
omg. ut. 
Nå er økningen ferdig, og det hekles 
videre 1 stavgr. i hver lm. fra forrige 
omg. Hekle slik 10 omg. eller til 
hjelmen er passe stor for hodet. 
Så hekles videre øreklaffer: 
Hekle 6 stavgr. i 1. rekke. 
Hekle 5 stavgr. i 2. rekke 
Hekle 4 stavgr. i 3. rekke. 
Hekle 3 stavgr. i 4. rekke. 
Begynn hver rekke på øreklaffene 
med 3 lm. Hopp over 3 stavgr. fra 
midten bak og hekle en øreklaff til. 
(Altså 6 stavgr. mellom øreklaffene 
bak.) Når det er heklet som på den 
andre øreklaffen, fortsettes det videre 
med 6 rekker staver til hakebånd. 
Slutt med 1 rekke fastm., og lag et 
knapphull samtidig. Fest trådene og 
sy i en knapp. 

Modell "Monolitt" str. 42 
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. 

MATERRIALE: 	 vanlig rett. Strikk til der er 4 m. 
(Genser med isatte ermer i parantes.) igjen på forstykket. Strikk 2 m. sam- 
6 (6.5) hg hvitt, farge nr. 17 eller 217 	men vridd rett, så 2 m. rett. Så felles 
2 (2 ) hg sort, 	—«— 	18 	 på ermet. Strikk 2 m. rett, så 2 m. 
1 (1 ) hg blått, • —«— 525 	 sammen vanlig rett. Strikk til der er 
1 (1 ) hg gyllent, —«— 635 	 4 m. igjen på ermet. Strikk 2 m. sam- 
Rundp. nr. 2'/2 og 3. 	 men vridd rett, så 2 m. rett. Gjenta 
Strømpep. nr. 2'/2 og 3. 	 denne fellingen på bakstykket og det 

andre ermet. — Strikk så 1 omg. uten 
felling. - 

MAL: 	 Fell slik hver annen omg. til der er 
Brystvidde ca. 	  53  cm 112 m. igjen i halsen. Fell så inn til 
Hel lengde fra skulder 	 65 cm 100 m. Strikk med disse m. til hals- 
Ermelengde til felling 	 45 cm linning. Strikk 1 rett, 1 vrang 3 cm. 
Ermelengde til isatte ermer 	 50 cm Øk så ut 1 m. i hver 4de m. omg. ut. 

Strikk videre 1 rett, 1 vrang til hele STRIKKEFASTHET: 25 m. er 10 cm. linningen måler 16 cm. Fell av i 
Strikker De fastere bruk da tykkere vrangbordstrikk. 
pinner, eller strikker De lesere så 
bruk tynnere pinner. 	 MONTERING: Damp arbeidet forsik- 

tig. Sy eller mask sammen under 
GENSER med raglan: 	 ermene. Fest alle tråder. 

BOLEN: Legg opp 220 m. med sort 
garn på p. nr. 21/2 og strikk vr.bord 	GENSER med isatte ermer: 
1 rett 1 vrang 3 cm. Skift til p. nr. 3 BOLEN: Legg opp 230 m. med hvitt 
og øk ut til 264 m. jevnt fordelt. garn på p. nr. 2'/2 og strikk vr.bord 
Strikk bord 1, så bord 2, videre hvitt 1 rett, 1 vrang 5 cm. Skift til p. nr. 3 
glattstrikk til hele arbeidet måler ca. og øk ut til 264 m. jevnt fordelt. 
40 cm. Sett av 12 m. i hver side til Strikk hvitt glattstrikk til hele arb. 
ermene. Legg arbeidet til side. 	måler ca. 47 cm. Strikk så bord 2, 

videre bord 1 opp/ned. Disse maler 
ERMENE: Legg opp 56 m. sort garn ca. 18 cm tilsammen. Ønskes genseren 
på p. nr. 21/2 og strikk vrangbord 1 kortere eller lenger må dette gjøres 
rett, 1 vrang 3 cm. Skift til p. nr. 3 før bordene strikkes. — Etter borden 
og øk ut til 72 m. jevnt fordelt. Strikk strikkes med sort garn først 1 omg. 
så bord 3 opp/ned. Videre hvitt glatt- gl.strikk så i omg. vrangt på retten. 
strikk, men øk samtidig 2 m. midt Dette skal være «rill» tvers over 
under ermet med ca. 2,5 cm i mellom skuldrene. Sett av 44 m. til hver 
til der er 104 m. Pass på at mønsteret skulder. På de resterende m. i halsen 
blir likt på begge sider av økningen. strikkes 7 p. gl.strikk med sort garn 
Når ermet måler 45 cm settes av til belegg. Øk 1 m. i begynnelsen av 
12 masker midt under ermet. — hver p. Fell løst av. 
Legg arbeidet til side og strikk det 
andre ermet likt. Så tas alt inn på ERMENE: Legg opp 56 m. med hvitt 
rundpinnen. Pass på at maskene som garn på p. nr. 21/2 og strikk vr.bord 1 
er satt av på bolen tilsvarer maskene rett, 1 vrang 6 cm. Skift til p. nr. 3 
som er satt av under ermene. Strikk og øk ut til 72 m. jevnt fordelt. Strikk 
1 omg. gl.strikk. Så begynner raglans- hvitt glattstrikk, men øk samtidig 2 
fellingen: 	Begynn på forstykket: m. midt under ermet med ca. 2 cm 
Strikk 2 m. rett, så 2 m. sammen i mellom til der er 116 m. Når ermet 
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