


Modell 
7! Nystrand97  - str. 38/40, 42/44, 52/54 
kofte strikket i Peer Gynt garn 
Oppskriften må ikke benyttes for andre garnmerker. 

Fargene kan en derimot velge etter ønske. 

MATERIALE: 	 str. 38/40 	42/44 	52/54 
Hvitt 	  4.5 hg 	4.5 hg 	5 hg 
Grått 	  5 hg 	6 hg 	6.5 hg 

Aero rundp. nr. 2.5 og 3 	80 cm). 
Strømpep. nr. 2.5 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 25 MASKER ER 10 CM. 

Strikker De fastere bruk tykkere pinner. 
Strikker De lasere bruk tynnere pinner. 

MÅL: Brystvidde ca. 	  48 cm 	53 cm 	58 cm 
Hel lengde ca. 	  63 cm 	65 cm 	70 cm 
Erm lengde ca. 	  50 cm 	52 cm 	54 cm 

	

BOLEN: Legg opp på rundp. nr. 2.5 med grått garn 220 m. 	240 m. 	260 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 2.5 cm. Strikk et 
knapphull på høyre side på damekoften og venstre 
side på herrekoften. Strikk knapphullet over 3 m., 
4 m. fra kanten. Strikk videre 1 rett, 1 vrang 2.5 cm. 
Skift til p. nr. 3. Sett de 10 m. i hver side på en 
tråd. Disse er til stolper. Legg opp 3 nye masker ved 
omgangstråden. De 3 m. er til å klippe i ved monte-
ring og strikkes hele tiden ensfarget uten mønster. 
Øk ut til 	  241 m. 	265 m. 	289 m. 
jevnt fordelt. Strikk videre mønster etter tegn. til 
hele arbeidet måler ca. 	  63 cm 	65 cm 	70 cm 
Legg arb. til side. 

ERMER: Legg opp med grått garn på p. nr. 2.5 	 50 m. 	54 m. 	54 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 6 cm. Skift til 
p. nr. 3 og øk ut til  	69 m. 	71 m. 	73 m. 
jevnt fordelt. Strikk videre mønster etter tegn. sam-
tidig som en øker 2 m. på undersiden av ermet med 
ca. 	  1.5 cm 	1.5 cm 	2 cm 
imellom til der er 	  115 m. 	119m. 	123 m. 
Pass på at mønsteret blir likt på begge sider av 
økingen. Når ermet måler ca. 	  50 cm 	52 cm 	54 cm 
vrenges det og der strikkes 5 omg. glattstrikk til 
belegg. Fell av. Strikk det andre ermet likt. 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig. Sy 4 maskin-
sømmer midt foran og for ermene. Klipp opp. På str. 
42/44 går mønsteret opp i et oddetall og vil derfor 
ikke stemme på skuldrene. Ta et mønster mer på 
ryggen under montering. Mask eller sy sammen 	 39 m. 	41 m. 	44 m. 
på hver skulder. Sy i ermene og kast til belegget på 
vrangen. Sy med maskin for passelig utringning i 
halsen. Beregn ca.  	7 cm 	7 cm 	8 cm 
nedover til rund hals, og ca. 	  21 cm 	23 cm 	23 cm 
til V-hals. Klipp bort det overflødige. 

38/40 	42/44 	52/54 
STOLPER TIL RUND HALS: Ta opp på p. nr. 2.5 de 
10 m. som er satt av til stolper. Legg opp 4 nye mas-
ker til belegg innover mot koften. Strikk 1 rett, 1 
vrang til stolpen når opp til halsutringningen. Strikk 
i høyre side på damekoften og venstre side på 
herrekoften 	  7 	 8 	 8 
knapphull i alt. Det første er allerede strikket, og 
det siste i overgangen til halslinningen. De andre 
med jevne mellomrom. Fell så av de 4 m. som ble 
lagt opp til belegg. Sett resten av maskene på en 
tråd. 

HALSLINNING: Plukk opp i halsen på p. nr. 2.5  	96 m. 	100 m. 	108 m. 
(maskene fra stolpene er da medregnet.) Strikk 1 m. 
rett, 1 m. vrang 3 cm. Fell av 10 m. i hver side og 
strikk videre 1 rett, 1 yr. 3 cm. Fell av i vr.bordstrikk. 
Brett linningen dobbel innover mot vrangen og kast 
til. Sy i knapper. 

STOLPER TIL V-HALS: Strikkes som stolper til rund 
hals, men her strikkes  	6 	 6 	 6 
knapphull. Det første er allerede strikket, og det 
siste i overgangen til V-halsen. De andre med jevne 
mellomrom. Strikk stolpen til den når midt bak i 
nakken. Mask eller sy stolpen sammen. Sy i knapper. 
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