


Modell Sandane - str. 12 år, 42 
Genser strikket i Peer Gynt garn 

Oppskriften må ikke benyttes for andre garnmerker. 
Fargene kan en derimot velge etter ønske. 

MATERIALE: 	 og bak. Klipp opp. Mask eller sy 
6 (7) hg burgunder, farge, nr. 658 sammen 38 (44) m. på hver skulder. 
1.5 (2) hg rød, 	 —«— 659 
0.5 (1) hg rød, 	 —«— 927  HALSLINNING: Plukk opp i halsen 
Rundp. nr. 21/2 og 3. 	 på p. nr. 21/2 98 (106) m. og strikk 2 
Strømpep. nr. 21/2 og 3. 	 rette og 2 vrange til halslinningen 

måler ca. 16 (16) cm. Fell av i vrang- 
MÅL: 	 bordstrikk. Fest tråden. 
Brystvidde 	  48 (53) cm 
Hel lengde 	  58 (65) cm 
Ermelengde 	  46 (50) cm 	 HEKLET LUE: 

MATERIALE: 
STRIKKEFASTHET: 25 m. er 10 cm. 0.5 hg av hver farge. 

Strikker De fastere bruk så tykkere p.  Inox heklenål nr. 6.  
Strikker De løsere bruk så tynnere p. 

MØNSTER: Begynn hver omg. med 2 
(Str. 42 står i parantes.) 	 lm. Slutt hver omg. ved å feste med 

1 kjm. i de 2 lm. fra begynnelsen av 
BOLEN: Legg opp på p. nr. 21/2 med omg. 
burgunder garn 210 (230) m. og strikk X Kast, stikk nålen ned i masken, 
vrangbord 2 rette, 2 vrange, 3 cm. trekk tråden igjennom. Kast og trekk 
Skift til p. nr. 3 og øk ut til 238 (266) tråden gjennom 2 masker. Kast og 
m. jevnt fordelt. Strikk så bord 1. stikk nålen ned i samme maske, og 
Videre bunnmønster til hele arbeidet trekk tråden igjennom. Kast og trekk 
måler 53 (60) cm. Fell så midt foran tråden igjennom 3 masker, kast og 
for hals. Nå strikkes frem og tilbake. trekk tråden igjennom de 2 siste M. 
Fell først 29 (31) m. midt foran. Vi- X Gjenta fra X til X. Dette er en 
dere 1 m. i begynnelsen av hver p. stavgruppe. 
til der er 38 (44) m. igjen til hver Legg opp 5 lm., fest i ring. Hekle 10 
skulder. Legg arbeidet til side. 	st. i ringen. 1. omg. X Hekle 2 stgr. 

i samme m., videre 1 stgr. i neste ni. 
ERMENE: Legg opp på p. nr. 21/2 med X Gjenta fra X til X omg. ut. 2. omg.: 
burgunder garn 52 (56) ni. og strikk X Hekle 2 stgr. i samme m., videre 
vrangbord 2 rette, 2 vrange 6 cm. 1 stgr. i neste m. X Gjenta fra X til 
Skift til p. nr. 3 og øk ut til 66 (72) m. 	X. omg. ut. 3. omg.: Bytt farge. X 
jevnt fordelt. Strikk så bord 2. Øk Hekle 2 stgr. i samme m., videre 1 
samtidig 2 m. på undersiden av ermet stgr. i de neste 2 m. X. Gjenta fra 
med ca. 2 cm imellom til en har 102 X til X. omg. ut. 4. omg.: X Hekle 2 
(116) ni. Etter borden strikkes bunn- 	stgr. i samme rn., videre 1 stgr. i de 
mønster, økingen fortsetter. Når er- neste 3 maskene. X Gjenta fra X til 
met måler 46 (50) cm vrenges det X. omg. ut. 5. omg.: Bytt farge. X 
og det strikkes 5 omg. glattstrikk til Hekle 2 stgr. i samme maske, videre 
belegg. Fell av. — Strikk det andre 1 stgr. i de neste 4 maskene. X Gjenta 
ermet likt. 	 fra X til X. omg. ut. 6. omg.: X Hekle 

2 stgr. i samme maske, videre 1 stgr. 
MONTERING: Damp arb. forsiktig. i de neste 5 maskene. X Gjenta fra 
Fest alle tråder. Sy 2 maskinrømmer X til X omg. ut. 7. omg.: X Hekle 1 
for ermene. Pass på at mønsteret blir stgr. i hver m. 8. omg.: Bytt farge. 
likt på begge sider av ermene foran X Hekle 11 stgr. bortover, hopp over 

1 m. X Gjenta fra X til X. omg. ut. 
9. omg.: X Hekle 4 stgr. bortover, 
hopp over 1 maske. X Gjenta fra X 
til X omg. ut. 10. omg.: Bytt farge. 
X Hekle 6 stgr. bortover, hopp over 
1 m. X Gjenta fra X til X omg. ut. 
11. omg.: X Hekle 1 stgr. i hver m. 
Fest trådene. 

STRIKKET PA «KNITTAX» 
HANDSTRIKKEAPPARAT 

MATERIALE: Se håndstrikk. 

INNSTILLING: 10. 

MÅL: Se håndstrikk. 
(Str. 42 står i parantes.) 

RYGGEN: Legg opp med burgunder 
garn 100 (110) m. og strikk vrangbord 
2 rette, 2 vrange 7 (7) omg. Øk ut til 
119 (133) m. og strikk bord 1, videre 
bunnmønster til en har 172 (198) omg. 
utenom vrangborden. Arbeidet skal 
nå måle ca. 58 (65) cm. Sett av på 
hver skulder 37 (44) m. Ta arbeidet 
av apparatet. 

FORSTYKKET: Forstykket strikkes 
som ryggen til en har 156 (172) omg. 
Fell da 29 (31) m. midt foran, videre 
felles 1 ni. i beg. av hver omg. på 
halssiden til der er 37 (44) m. igjen 
på hver skulder. Strikk til forstykket 
er like langt som ryggen. Strikk den 
andre skulderen likt, men med mot-
satt felling. Ta arb. av apparatet. 

ERMENE: Legg opp med burgunder 
garn 50 (54) m. og strikk vrangbord 
2 rette, 2 vrange 15 omg. Øk ut til 
59 (63) m. og strikk bord 2, deretter 
bunnmønster. Øk samtidig ut 1 m. i 
hver side hver 5te omg. til der er 99 
(113) m. og der er 124 (138) omg. 
utenom vr.borden. Ermet måler ca. 
46 (50) cm. Fell av. Strikk det andre 
ermet likt. 

MONTERING: Damp arb. forsiktig. 
Sy genseren sammen i sidene. Mask 
eller sy sammen på skuldrene. Sy 
sammen ermene og sy de i. 

HALSLINNING: Plukk opp i halsen 
100 (108) m. og strikk 2 rette, 2 vrange 
ca. 16 (16) cm. Fell av. 

LUE: 
Se håndstrikk. 
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