


Modell "Valdres" - str. 42 - 52 

strikket i  Peer Gynt Garn 
MATERIALE: 	 Skift til p. nr. 3 og strikk «luserader» 
6.5 (7.5) hg bunnfarge. 	 som på bolen, men øk samtidig 2 m. 
2.5 (2.5) hg kontrastfarge. 	 midt under ermet med ca. 11/2 (11/2) 

cm i mellom til der er 118 (124) m. 
Til kofte uten broderier beregnes ca. Når ermet måler ca. 31 (35) cm strik- 
0.5 hg mer av bunnfargen. 	 kes bord 3. Denne måler ca. 16 cm. 

Rundp. nr. 21/2 og 3. 	
Ønskes ermet kortere eller lenger må 

Strømpep. nr. 21/2 og 3. 	
dette gjøres før borden strikkes. Etter 
borden strikkes 2 omg. gl.strikk med 

MÅL: 	 bunnfargen. Vreng så ermet og strikk 

Brystvidde ca. 	 53 (58) cm 5 omg. glattstrikk til belegg. Fell løst 

Hel lengde 	  65 (70) cm av. Strikk det andre ermet likt. 
Ermelengde med broderier 47 (51) cm 
Ermelengde uten broderier 50 (54) cm MONTERING: Damp arb. forsiktig. 

STRIKKEFASTHET: 25 m. er 10 cm.  Sy 2 maskinrømmer for ermene og 
midt foran så langt splitten er åpen. 

Strikker De fastere, bruk da tykkere  Beregn ca. 22 (22) cm nedover. Klipp 
pinner. — Eller strikker De løsere så  opp. Sy eller mask sammen 40 (44) m. 
bruk tynnere pinner. 	 på hver skulder. Sy i ermene og kast 

til belegget inni. Sy med maskin for 
GENSER MED BRODERIER: 	passelig utringning i halsen. Beregn 

BOLEN: Legg opp 220 (230) m. med ca. 8 cm nedover midt foran og ca. 6 
bunnfargen på p. nr. 21/2 og strikk cm bak. Klipp bort det overflødige. 
vrangbord 1 rett, 1 vrang 21/2 cm. 
Strikk dette fast. Skift til p. nr. 3 og 
øk ut til 264 (288) m. jevnt fordelt. HALSBELEGG: — Plukk opp rundt 
Strikk bord 1. Videre «luserader» til halsen 114 (114) m. på p. nr. 21/2 og 

hele arbeidet måler ca. 43 (48) cm. strikk med bunnfargen først 1 pinne 
Strikk så bord 2. Denne måler ca. 22 vridd rett, videre gl.strikk, men fell 
cm. Ønskes bolen kortere eller lenger samtidig 2 m. på hver skulder hver 
må dette gjøres før bord 2 strikkes. rett p. Etter 6 p. felles 5 m. i begyn- 
Legg arbeidet til side. 	 nelsen av hver p. 6 ganger (3 ganger 

i hver side). Fell av. Kant alle sår-
ERMENE: Legg opp 66 (70) m. med kantene med skråbånd. Belegg brode-
bunnfargen på p. nr. 21/2 og strikk riene med grønt stoff, og sy dem pent 
glattstrikk 4 cm. Strikk dette fast. på med hånd. Sy i 1 stor tinnhekte. 

KOFTE MED BRODERIER: 	Sy i ermene og kast til belegget på 
Koften strikkes som genseren. 	vrangen. Sy med maskin for passelig 

utringning i halsen. Til rund hals ca. 
MONTERING: Damp arb. forsiktig. 7 (8) cm nedover. Til V-hals ca. 21 
Sy 2 maskinsømmer midt foran og (23) cm nedover. Klipp bort det over-
for ermene. Klipp opp. Sy eller mask flødige. 
sammen 40 (44) m. på hver skulder. 
Sy i ermene og kast til belegget inni. STOLPER TIL RUND HALS: Legg 
Sy med maskin for passelig utring- opp på p. nr. 21/2 14 (14) m. med 
ning i halsen. Beregn ca. 8 cm ned- bunnfargen og strikk 1 rett, 1 vrang 
over midt foran og ca. 6 cm midt bak. til stolpen når opp til halsutring- 
Klipp bort det overflødige. 	 ningen. Fell av de 4 innerste m. Disse 

er til belegg. Sett resten på en nål. 
HALSBELEGG: Strikkes som hals- Strikk en stolpe til, men i denne 
belegget til genseren. 	 strikkes 8 (8) knapphull. Det første 
Kant alle sårkantene med skråbånd. etter 2 cm, det siste i overgangen til 
Belegg broderiene med grønt stoff, og halslinningen. — Mål på den andre 
sy dem pent på med hånd. Sy i 8 stolpen og merk av med nåler for 
(8) par tinnhekter. 	 knapphullene med jevne mellomrom. 

Sy på stolpene og kast til belegget på 
KOFTE UTEN BRODERIER: 	vrangen. 

Bolen strikkes som den andre koften. HALSLINNING: Plukk opp i halsen 

ERMENE: Legg opp med bunnfargen på p. nr. 2
1/2 102 (108) m. (maskene 

52 (54) m. på p. nr. 21/2 og strikk 

 
fra stolpene er da medregnet), ng 

vrangbord 1 rett, 1 vrang 6 cm. Skift 
strikk 31 cm. 

Fell 
 vrang 

10 
  bunn-vrangbord  

til p. nr. 3 og øk ut til 72 (76) m. 	
m.  i 

hver  3 sid og strikk 
de 1e ytterste 

jevnt fordelt. Strikk så «luserader», 	
m. i hver side og strikk videre 1 rett, 

men øk samtidig 2 m. midt under 1 vrang 3 cm. Fell av. Brett linningen 

ermet med ca. 2 (2) cm imellom til dobbel innover mot vrangen og kast 
der er 118 (124) masker. Når ermet til. Sy i knapper. 
måler ca. 34 (38) cm strikkes bord 3. STOLPE TIL V-HALS: Legg opp 14 
Denne måler ca. 16 cm. ønskes ermet (14) ni. med bunnfargen på p. nr. 21/2 
kortere eller lenger må dette gjøres 	og strikk 1 rett, 1 vrang til stolpen 
før borden strikkes. — Etter borden går fra opplegget på den ene siden 
strikkes 2 omg. gl.strikk med bunn- rundt nakken og ned på den andre 
fargen. Vreng så ermet og strikk 5 siden. De 4 innerste m. er til belegg. 
omg. glattstrikk til belegg. Fell løst 	I den ene siden strikkes 6 (6) knapp- 
av. Strikk det andre ermet likt. 	hull. Det første etter 2 cm, det siste 

i overgangen til V-utringningen. Mål 
MONTERING: Damp arb. forsiktig. på bolen og merk av med nåler for 
Sy 2 maskinsømmer midt foran og knapphullene med jevne mellomrom. 
for ermene. Klipp opp. Sy eller mask Fell av. Sy på stolpen og kast til 
sammen 44 (48) m. på hver skulder. belegget på vrangen. Sy i knapper. 
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