


Modell "Vrådal"- str. 36/38, 42/44, 46/48, 52/54 

kofte strikket i Peer Gynt garn 

Oppskriften KAN benyttes for «Variant» garn. 

MATERIALE: 	 36/38 42/44 46/48 52/54 
Gul kofte: 
Gult, farge nr. 678  	4 hg 	4 hg 	— 
Hvitt, farge nr. 217 eller 17 	  5.5 hg 	6 hg 	— 

Grå kofte: 
Grått, farge nr. 7  	 5 hg 	5.5 hg 
Hvitt, farge nr. 217 eller 17  	 5 hg 	5.5 hg 
Aero eller Novi rundp. nr. 2.5 og 3. 
Strømpep. nr. 2.5 og 3. 
Liten rundp. nr. 2.5 og 3. 

Pass på å holde trådene på baksiden likt 
under hele strikkingen (trådene må ikke 
tvinnes.) Det vil ellers komme striper i 
mønsteret. 

STRIKKEFASTHET: 25 masker er 10 cm. 

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

MAL: Brystvidde ca: 	  47 cm 	52 cm 	55 cm 	57 cm 
Hel lengde ca: 	  64 cm 	64 cm 	68 cm 	68 cm 
Erm lengde ca: 	  50 cm 	52 cm 54 cm 56 cm 

BOLEN: Legg opp på p. nr. 2.5 med hvitt 
(grått) garn 	  230 m. 	250 m. 	260 m. 	260 m. 
og strikk vrangbord 1 m. rett, 1 m. vrangt 
fram og tilbake 2.5 cm. Strikk i den ene 
siden 1 knapphull over 3 m. 4 m. fra 
kanten (høyre side på damekoften og 
venstre side på herrekoften). Fortsett 
videre med 1 m. rett, 1 m. vrangt 2.5 cm. 
Sett så 10 m. i hver side på en nål. Disse er 
til stolper. Legg opp 3 nye masker ved 
omg.tråden. De 3 m. er til å klippe i ved 
montering og strikkes hele tiden ensfarget 
utenom mønsteret. Skift over til p. nr. 3 
og øk ut til 	  236 m. 	260 m. 	272 m. 	284 m. 
jevnt fordelt. De 3 m. midt foran kommer 
i tillegg. Strikk bord 1 og videre bunn-
mønster og roser midt foran til hele arb. 
måler ca 	  57 cm 57 cm 61 cm 61 cm 
Strikk så bord 1 opp ned. Legg arb. til 
side. 

ERMER: Legg opp på p. nr. 2.5 med 
hvitt ( grått) garn 	  54 m. 	56 m. 	58 m. 	58 m. 
og strikk vrangbord 1 m. rett, 1 m. vrangt 
6 cm. Skift til p. nr. 3 og øk ut til 	 64 m. 	66 m. 	68 m. 	70 m. 

	

36/38 	42/44 	46/48 	52/54 
jevnt fordelt. Strikk så bord 1 og videre 
bunnmønster samtidig som en øker 2 m. 
på undersiden av ermet med ca 	 2 cm 	1.5 cm 	1.5 m. 	1.5 m. 
imellom til der er 	  102 m. 	110 m. 	116 m. 	120 m. 
Pass på at mønsteret blir likt på begge 
sider av økingen. Når ermet måler ca . . 43 cm 	45 cm 	47 cm 	49 cm 
strikkes bord 1 opp ned. Når borden er 
ferdig strikket vrenges ermet og det strik- 
kes 5 omg. glattstrikk til belegg Fell av. 
Strikk det andre ermet likt. 

MONTERING: Damp arb. forsiktig på 
vrangen. Sy 4 maskinsømmer midt foran. 
For ermene sys etter skissen. Pass på at 
mønsteret blir likt på begge sider av er-
mene foran og bak. Klipp opp. Mask eller 
sy sammen 	  31 m. 	34 m. 	36 m. 	38 m. 
på hver skulder. Sy i ermene og kast til 
belegget på vrangen. Sy med maskin for 
passelig utringning i halsen. Beregn ca. . . 	6 cm 	7 cm 	8 cm 	8 cm 
nedover til rund hals. Klipp bort det over-
flødige. 

STOLPER TIL RUND HALS: Ta opp på 
strømpep. nr. 2.5 de 10 m. som ble satt 
av til stolper. Legg opp 4 nye masker til 
belegg innover mot koften. Strikk 1 m. 
rett, 1 m. vrangt til stolpen når opp til 
halsutringningen. Strikk i høyre side på 
dame- og venstre side på herrekoften . . 	7 	8 	8 	8 
knapphull. Det første er allerede strikket 
og det siste i overgangen til halsutring- 
ningen. De andre med jevne mellomrom. 
Fell så av de 4 m. som ble lagt opp til 
belegg. Sett resten på en nål. 

HALSLINNING: Plukk opp i halsen på 
p. nr. 2.5 	  96 m. 	100 m. 	104 m. 	108 m. 
og strikk med hvitt (grått) garn (mas-
kene fra stolpene er da medregnet) 1 m. 
rett, 1 m. vrangt 3 cm. Fell av de 10 ytter-
ste m. i hver side og strikk videre 1 m. 
rett, 1 m. vrangt 3 cm. Fell av. Brett lin-
ningen dobbel innover mot vrangen og 
kast til. Sy i knapper. 
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