


først 15 omg. gl.strikk til belegg foran i de 4 maskene. Klipp opp. 
med bunnfargen så halsborden Mask eller sy sammen på skul-
+ 1 omg. glattstrikk til slutt drene. Sy halskanten pent på 
med bunnfargen. Fell av. 	med hånd. Brett belegget inn- 

over mot vrangen og kast til. 
MONTERING: Damp arbeidet Sy i 4 maljer. Tvinn en sort snor 
forsiktig. Sy 2 maskinsømmer av 4-dobbelt garn og tre i, ca. 
for ermene og for splitten midt 1 m. lang. 

Modell 9 9 1.-"X wrjasæter str. 42, 52 
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: 	 bunnfargen. Begynn så mønste- 
7 ( 8 ) hg lys burgunder, nr. 659 ret på denne siden av splitten 

(bunnfarge) 	 som det sluttet på den andre 
2 (2 ) hg sort, 	- 18 siden, og strikk videre mønster 
0.5 (0.5) hg hvitt, 	- 17 omg. ut. De 4 m. midt foran 

eller - 217 strikkes hele tiden med bunn- 
Rundp. nr. 21/2 og 31/2. 	 fargen. Det er da lettere å følge 
Strømpep. nr. 21/2 og 31/2. 	mønsteret. Strikk borden ferdig 

på denne måten. — Men etterat 
MÅL: 	 man har felt de 19 m. midt 
Brystvidde ca. 	521/z (58) cm foran, felles 1 m. på hver side 
Hel lengde 	 65 (70) cm av de 4 m. i bunnfargen hver 
Ermelengde 	 50 (54) cm 10de (10de) omg. 6 (6) ganger. 

Strikkefasthet: 24 m. er 10 cm. — Ønskes genseren kortere ellerlenger må dette gjøres før bor- 
Strikker De fastere, bruk da tyk- den strikkes. Etter borden felles 
kere pinner. Eller strikker De 35 (35) m. midt bak for nakken. 
løsere så bruk tynnere pinner. 	Legg arbeidet til side. 

Str. 52 står i parantes. 	ERMENE: Legg opp 56 (58) m. 
med sort garn på p. nr. 21/2 og 

BOLEN: Legg opp 230 (240) m. strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 
med sort garn på p. nr. 21/2 og 4 omg., så 2 omg. hvitt, videre 
strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang med bunnfargen til hele vrang-
4 omg., så 2 omg. hvitt, videre borden måler 6 (7) cm. Skift til 
med bunnfargen til hele vrang- p. nr. 31/2 og øk ut til 70 (74) m. 
borden måler 5 cm. Skift til p. jevnt fordelt. Strikk glattstrikk. 
nr. 31/2 og øk ut til 252 (280) m. med bunnfargen, men øk sam-
jevnt fordelt. Strikk glattstrikk tidig 2 m. midt under ermet med 
med bunnfargen til hele arbeidet ca. 2 cm imellom til der er 114 
måler ca. 39 (44) cm. Fell så (120) m. Når ermet måler ca. 
19 m. midt foran til halssplitt. 41 (45) cm strikkes bord 2. -
Strikk videre gl.strikk omg. ut. (Økingen fortsetter.) Bord 2 må-
Så strikkes bord 1. Denne måler ler ca. 9 cm. Pass på at mønsteret 
ca. 26 cm. (Fortsett å strikke blir likt på begge sider av øk-
rundt på rundpinnen.) Begynn ningen. Vreng ermet og strikk 
i siden og strikk på forstykket. 5 omg. glattstrikk til belegg. Fell 
Strikk mønster bort til halssplit- av. Strikk det andre ermet likt. 
ten. Strikk de 2 siste maskene 
med bunnfargen. 	 HALSKANTEN: Legg opp 155 
Strikk så de 2 første maskene på (155) m. med bunnfargen på p. 
andre siden av splitten også med nr. 31/2 og strikk frem og tilbake 
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