


MODELL 

«Ny Setesdal» 
AV TRIPLEX 

Brystvidde 	Hel lengde 	Ermelengde 	Ermebredde 	Garn i gr. 
Størrelse 	i em 	 i cm 	 I em 	 ccm Pe 

i cm 	
B 
farge 	farg e  

38/40 	103 	60 	 46 	 42 	400 	300 

42/44 	110 	64 	 48 	 43 	450 	300 
48/50 	110 	68 	 52 	 46 	500 	300 

52/54 	120 	70 	 54 	 49 	550 	350 

Alle mål gjelder ferdige plagg som er beregnet etter oppgitt fasthet. 

Pinner: 	Rundpinne og ermepinner nr. 3 eller 31/2 (se strikkefastheten). 
Bruk gjerne 1/2 nr. tynnere pinner til vrangbordene. 

Strikkefasthet: 24 m. er 10 cm i bredden og 14 omg. er  5 cm i høyden. 
1 omg. = 1 pinne. 
Bord I er 35 omg. = ca. 12,5 cm etter oppgitt strikkefasthet. 
Bord II er 67 omg. = ca. 24 cm 	» 
Bord III er 21 omg. = ca. 7,5 cm 	» 
Bord IV er 39 omg. = ca. 14 cm 
Mønsteret er delelig med 8, men den store kryssborden er delelig 
med 22 og det er oppgitt i oppskriften hvor mange m. som strikkes 
i bunnfargen før denne mønsteromg. begynner. 

KOFTE (Herrestr. står i parantes) 	Ermer med broderi nede: Legg opp 62 
Legg opp 230 - 252 (252 - 270 m.) og (72) m. og strikk vrangbord 2 cm. Gå 
strikk vrangbord (1 vridd rett, 1 vrang) 	over til glattstrikk og strikk 8 cm (opp- 
2 (3) cm. Gå over til glattstrikk og øk til 	slagets bredde). Strikk inn bord III, men 
252 - 268 (268 - 292) m. Fortsett med 	begynn øverst på mønsteret slik at spis- 
mønster etter tegningen (bord I og vi- 	sene vender oppover og fortsett med 
dere «lus»), men strikk hele tiden 3 m. 	«lus», men øk samtidig hele tiden 2 m. 
midt foran uten mønster til å klippe opp 	på undersiden ca. hver 1'/2 cm til i alt 
i. Når arb. måler ca. 36 - 40 (44 - 46) cm 	100 - 104 (110 - 118) m. 
strikkes bord II, men når De skal begyn- 	Når ermet måler 32 - 34 (38 - 40) cm, 
ne på den store kryssborden, strikkes 	strikkes bord IV. Fell ikke av, men strikk 
9 - 3 (3 - 5) m. midt foran uten mønster 	et par omg. med hjelpetråd (disse rek- 
(de 3 m. til å klippe opp i er medregnet) 	kes av når ermet er presset og skal 
til denne kryssborden er ferdig. 	 monteres). 
Strikk videre til merket for halsfetling. 
Fell av de 17 midterste maskene. Ermer med vrangbord: Legg opp 50 - 52 
Strikk fram og tilbake og fell samtidig av 	(64 - 66) m. og strikk vrangbord 5 cm. 
2 m. i begynelsen av hver pinne. Når 	Gå over til glattstrikk og øk 10 m. for 
hele borden er ferdig, strikkes belegg 	alle str. Fortsett med bord I eller bord 
(under broderiet) over 18 m. på hver 	III omvendt og videre «lus», men øk sam- 
side av halsutringningen (de øvrige mas- 	tidig 2 m. på undersiden ca. hver 2 cm 
ker settes på tråd). Strikk glattstrikk og 	til i alt 100 - 104 (110 - 118) m. Videre 
fell av 2 m. i begynelsen av hver pinne strikkes som ermer med broderi nede. 
til alle m. er felt. På ryggen strikkes 18 
m. på hver side av halsmaskene på Montering: Press lett. Sy maskinrømmer 
samme måte. Se tegningen. 	 midt foran og i sidene i ermets bredde 

og klipp opp. Mask sammen skuldrene skjøten komme midt foran (til å klippe 
og belegget. Sy på bordene med hånd, opp i) og ved kryssborden strikkes 6 
og belegg med de grønne filtkantene. 	m. midt foran (3 m. på hver side av 
Ermene sys i som skissen viser. På 	midten) uten mønster for str. 38/40 og 
vrangen sys tette kryssting slik at sår- 	2 m. (1 m.på hver side av midten) uten 
kanten skjules. Sett i tinn- eller sølv- 	mønster for st. 52/54 (de andre str. 
malier og hekter. 	 stemmer med mønsteret helt rundt). 

Halsen felles som på koften, men fell av 

	

GENSER 	 første gang 16 m. Belegget under 
Legg opp 230 - 252 (250 - 270) m. og 	broderiet strikkes likedan. 
strikk vrangbord som på koften. Gå over Ermene: Legg opp og strikk som ermene til glattstrikk og øk til 248 - 264 (264 - 

på koften. 288) m. Fortsett med mønster som på 
koften, men uten 3 m. midt foran til å 	Montering som for koften, men klipp opp 
klippe opp i. Når bord II strikkes, må 	foran så langt som innfellingen er åpen. 

FOR KNITTAX HÅNDSTRIKKEAPPARAT 
Størrelse, garn og strikkefasthet som for håndstrikk. 

Innstilling 9 eller 10 (prøv strikkefastheten på Deres apparat) vrangbord 9. 

Hvis ikke Deres maskin holder den fasthet som oppskriften er beregnet etter, 

må De legge til noen omg. for å få riktige mål. 

	

KOFTE 	 fortsetter i borden) og strikk på hjelpe- 
Ryggen: Legg opp 123 - 131 (131 - 1-43) 	tråd og ta av. 
m. og strikk vrangbord 12 omg. Gå over Ermer med vrangborder: Legg opp 63 
til glattstrikk og strikk bord I. Deretter 	(71) m. og strikk vrangbord 20 omg. Gå 
strikkes 20 - 24 (28 - 30) «lus»-rader. 	over til glattstrikk og strikk bord I og 
Strikk bord II og videre belegg under 	videre 14 - 16 (19 - 21) «lus»rader og så 
broderiet over 18 m. på hver side av 	bord IV, men øk 2 m. på undersiden hele 
halsm. (se tegningen). Sett m. i hvile- 	tiden hver 6te omg. til i alt 101 - 105 (111 - 
stilling og strikk et belegg om gangen. 	119) m. Strikk på hjelpetråd og ta av. 
Fell av 1 m. i hver side hver omg. til det 
ikke er fler m. igjen. Strikk så hjelpe- 	Montering: Press lett. Mask sammen 
tråd over maskene som er igjen og ta skuldrene og belegget. Side- og erme- 
dem av. 	 sømmer sys sammen med hånd: Ermene 

sys i som skissen viser. Ellers montering 
Forstykkene: Legg opp 63 - 67 (67 - 71) 	som for håndstrikk. 
m. og strikk som ryggen, men øk 1 m. i 
hver side for største str. etter vrangbor- 	 GENSER 
den. Pass på at mønsteret stemmer i Ryggen: Legg opp og strikk som ryggen 
sidene. Når De har strikket til merket, 	på koften. 
felles av 7 m. ved halsen og deretter 
1 m. hver omg. til borden er ferdig. 	Forstykket: Legg opp og strikk som ryg- 
Videre strikkes belegg som på ryggen 	gen, men øk 1 m. i hver side etter vrang- 
over 18 m. ved halsutringningen. Strikk 	borden og pass på at mønsteret stem- 
på hjelpetråd og ta av. 	 mer i sidene. Når «lus»radene er ferdig 

strikket, felles den midtertse m. av og 
Ermene: Legg opp 63 (71) m. og strikk 	hver del strikkes videre for seg (sett res- 
vrangbord 12 omg. Gå over til glattstrikk 	ten av m. i hvilestilling). Halsutringnin- 
og strikk 26 omg. Deretter strikkes bord 	gen strikkes som på koften og belegget 
III (begynn øverst på borden slik at spis- 	lages på samme måte. 
sene vender oppover) og 14 - 16 (19 - 21) 
«lus»-rader, men samtidig økes 1 m. i 	Ermene: Legg opp og strikk som ermene 

hver side hver 5te omg. til i alt 101 - 103 	på koften.  
(111 - 119) m. Strikk bord IV (økingen 	Montering: Se koften. 
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