
MONTERING, jakken: Legg jakken med midtm. nøyaktig midt 
på, og damp delene på vrangen med et fuktig klede. Mål vid-
den øverst på ermene og merk av til ermehull på jakken etter 
dette målet. Sy to maskinsømmer rundt hvert ermehull og på 
hver side av midt. foran og klipp opp mellom de midterste 
sømmene. Sy sammen over skuldrene, men la det stå åpent 
ca. 15 cm. midt på til hals. På forstykket merkes det av til en 
halsutringning, ca. 3-4 cm. dyp, sy to maskinsømmer rundt 
hele utringningen og klipp vekk det overflødige. Venstre stolpe 
for piken, høyre for gutt: Ta de 8 m. fra sikkerhetsnålen ved 
vrangborden på p. nr. 21/2, legg opp 3 nye m. inn mot jakken 
til belegg og strikk i vr.-bordstrikk til stolpen rekker opp til 
halsutringningen når den strekkes litt. Fell av de 3 beleggsm. 
og sett de andre 8 over på nålen igjen. Den andre stolpen 
strikkes som den første, men med knapphull som det første i 
vr.borden. Merk først av til knapper på stolpen De allerede 
har strikket, og mål ut avstanden mellom knapphullene, det 
siste skal være like før halskanten. Sy stolpene til jakken med 
maskin slik at de 3 ekstram. danner belegg over klippekanten 
på vrangen. Sy belegget til med hånd. 
Halskant: Ta opp på p. nr. 21/2 først de 8 m. fra høyre stolpe, 
plukk deretter opp ca. 64 m. langs utringningen og ta til slutt 
de 8 m. fra venstre stolpe over på p. Strikk vr.bordstrikk 1 r., 
1 vr. ca. 8 cm. Fell løst av. Brett halskanten dobbel og sy til. 
Sy ermene i som beskrevet for genseren. Damp alle sømmer 
og sy i knapper. 

LUEN: Hodevidde 45-471/2 cm. Legg opp med lys blått, grått 
garn på strømpep. nr. 21/2 85-90 m. og strikk vr.bord 1 r., 1 vr. 
2 cm. Gå over til p. nr. 4 og glattstrikk idet De øker til 90-95 m. 
Strikk 1 omg. lys blått, grått og deretter den lille borden. 
Strikk videre i bunnmønster til hele luen måler ca. 22-26 cm., 
fell annenhver m. og trekk resten av m. sammen. Lag en dusk 
og fest i toppen. Lag 2 snorer og fest på hver side av luen 
ca. 6 cm. til hver side for omg.s begynnelse som er midt bak. 
Damp lett. 



Modell 
Oppskriften 

	

Lek 	 er kun beregnet for 

	

Nr. 155 	 ÅLGÅRD 
Genser og jakke m/lue til 	SHETLANDSGARN 
pike og gutt, størr. 2-4-6 år 

Materialer: ÅLGÅRD SHETLANDSGARN 

	

2 år 	4 år 	6 år 

	

Ca. 250 	300 	350 g 1/blått nr. 108 el. grått nr. 104 
- 100 	100 	100 g hvitt 	- 101 
- 50 	50 	100 g m/blått - 110 

Beregn ca. 50 g ekstra til knappestolper, og ca. 50 g ekstra til 
luen i bunnfargen. 

Pinner: Genser: Rundp. og strømpep. nr. 21/2 og 4. 
Jakke: Rette p. nr. 21/2, rundp. nr. 4 og strømpep. 
nr. 21/2 og 4. 

Strikkefasthet: 20 m. på p. nr. 4 = 10 cm. 

Strikk alltid en prøvelapp og kontroller at strikkefastheten 
stemmer. Størrelsen kan bare bli riktig hvis den oppgitte 
strikkefasthet er nøyaktig overholdt. Hvis De strikker for løst 
eller for fast i forhold til den oppgitte strikkefasthet og med 
den oppgitte p.tykkelsen, prøv med 1/2 nr. tynnere eller tyk-
kere p. Det oppgitte p.nr. er bare beregnet som veiledning. 

2 år 	4 år 	6 år 

Mål: 	Overvidde: 	Ca. 65 	70 	75 cm. 
Lengde: 	- 34 42 45 - 
Ermelengde: - 30 36 40 - 

For å få det beste resultatet må kun det garn som er oppgitt 
oppskriften benyttes. Les oppskriften grundig gjennom før Dt 

påbegynner arbeidet. Tallene står i rekkefølge med den minste 
størr. først. Der hvor det bare står ett tall, gjelder dette for 
alle størr. 

På alle våre banderoter finnes to numre. Ved kjøp av garn er det 
svært viktig å kontrollere at de forskjellige garnbuntene er på-
ført samme farge- og partinr. i samme farge og til samme plagg. 

GENSEREN: Legg opp med lys blått, grått garn på rundp. 
nr. 21/2 120-130-140 m. Strikk vr.bord 1 r., 1 yr. 3 cm. Skift til 
p. nr. 4 og glattstrikk idet De i løpet av 1. omg. øker til 
130-140-150 m. Strikk først den nederste borden og deretter 
bunnmønster til hele genseren måler ca. 21-29-32 cm. Strikk 
så den store borden inn. Avslutt med grått garn: 2 omg. r., sett 
38 m. midt foran og bak over på en tråd og fell resten av. 

JAKKEN: Legg opp med lys blått garn, grått garn på rette p. 
nr. 21/2 129-139-149 m. Strikk vr.bord 1 r., 1 yr., men lag etter 
11/2 cm. et knapphull, på høyre side av retten til pike, venstre 
side til gutt slik: Strikk fra forkanten 3 m., fell 3 m., strikk 
p. ut. På neste p. legges det opp 3 nye m. over de avf elte. 
Når vr.borden måler ca. 3 cm. settes 8 m. i hver side over på 
hver sin sikkerhetsnål til knappestolper. Skift til rundp. nr. 4 
og glattstrikk idet De i løpet av 1. omg. øker til: 131-141-151 m. 
Legg dessuten opp 3 m. midt foran i omg.s. tråden til å klippe i, 
disse strikkes hele tiden i bunnfargen. Strikk videre som be-
skrevet for genseren, men fell alle m. av øverst. 

ERMENE: Legg opp med lys blått, grått garn på strømpep. 
nr. 21/2 30-36-40 m. Strikk vr.bord 1 r., 1 yr. 5 cm. Skift til 
p. nr. 4 og glattstrikk idet De i løpet av 1. omg. øker til 
37-43-47 m. Begynn å strikke bunnmønster etter diagrammet, 
men sett et merke midt under ermet over 2 m. og øk 1 m. 
på hver side av dette merket hver 2-21/2-21/2 cm. til De har 
61-65-69 m. på p. Strikk bunnmønster til ermet måler ca. 
24-30-34 cm. og så strikkes halvparten av den store borden 
(avmerket på diagrammet). Avslutt med grått (lys blått) garn: 
2 omg. r., 1 omg. vr., 4 omg. r. til belegg. Fell av. 

MONTERING, genseren: Damp delene med et fuktig klede på 
vrangen. Mål vidden øverst på ermene og merk av til erme-

, 'i på genseren etter dette målet. Sy to maskinsømmer rundt 
vert ermehull og klipp opp mellom de midterste sømmene. 

sammen over skuldrene. Ta opp m. fra tråden rundt halsen 
og strikk vr.bord 1 r., 1 vr. 7 cm. Fell av og brett kanten 
dobbel. Sy til. 
Sy ermene i fra retten med et sting i vr.omg. på ermet og et 
sting i den første m. innenfor maskinrømmen på selve genseren. 
Brett belegget over klippekanten på vrangen og sy til med hånd. 
Damp alle sømmer. 
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