


Modell "Geiranger" 
Kofte med rund sale 

Strikket i Peer Gynt garn 

Oppskriften kan også brukes til Variant garn. 

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

MATERIALE: 	 Str.: 36/38 40/42 48/50 
Peer Gynt garn: 
Hvit kofte: 

Hvitt nr. 17 	  bunter 	6 	61/2 	71/2 
Grått nr. 7   bunt 	1 	 1 	 1 
Lys grått nr. 56 	  bunt 	1 	 1 	 1 
Gyllent nr. 652 	  bunt 	1/2 	1/2 	1/2  

Grå kofte: 
Lys grått nr. 56 	  bunter 	6 	61/2 	 7 
Grått nr. 7 	  bunt 	1 	 1 	 1 
Hvitt nr. 17 	  bunter 11/2 	11/2 	11/2 
Gyllent nr. 652 	  bunt 	1/2 	1/2 	1/2 

Variant garn: 
Hvit kofte: 

Hvitt nr. 17 	  nøster 	8 	 9 	10 
Grått nr. 7 	  nøster 	2 	 2 	 2 
Lys grått nr. 56 	  nøster 	2 	 2 	 2 
Gyllent nr. 652 	  nøste 	1 	 1 	 1 

Grå kofte: 
Lys grått nr. 56 	  nøster 	8 	 9 	10 
Grått nr. 7 	  nøster 	2 	 2 	 2 
Hvitt nr. 17 	  nøster 	3 	 3 	 3 
Gyllent nr. 652 	  nøste 	1 	 1 	 1 

Veiledende pinnerir.: 
Rundpinne nr. 21/2 og 31/2, 
strømpepinne nr. 21/2 og 31/2. 

STRIKKEFASTHET: 24 masker er 10 cm. 

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

	

MAL: Brystvidde:   45 	crn 	48 	cm 	52 	cm 
Hel lengde til felling:  	35 	cm 	37 	cm 	42 	cm 
Ermlengde til felling: 	  42 	cm 	45 	cm 	47 	cm 

BOLEN: Legg opp på pinne nr. 21/2 med hvitt (lys- 
grått) garn 	  200 	m. 	216 	m. 	230 	m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang fram og tilbake 
3 cm. Strikk i høyre side på dame- og venstre side 
på herrekoften 1 knapphull over 3 m., 4 m. fra 
kanten. Strikk videre 1 rett, 1 vrang 3 cm. Sett 
så 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 monteringen og strikkes hele 
tiden ensfarget utenom mønsteret. Skift til pinne 

	

36/38 	40/42 	48/50 
nr. 31/2 og øk ut til 	  216m. 	228 m. 	248 m. 
jevnt fordelt. De 3 m. midt foran kommer i tillegg. 
På damekoften strikker en nå bord 1 og videre 
glattstrikk med hvitt garn. På grå kofte strikker 
en glattstrikk med lys grått garn (uten bord 1). Når 
arbeidet måler 	  35 cm 	37 cm 	42 cm 
feller en 10 m. i hver side til ermer. Legg arbeidet 
til side. 

ERMER: Legg opp på pinne nr. 21/2 med hvitt (lys 
grått) garn 	  48 m. 	50 m. 	56 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 6 cm. Skift til 
pinne nr. 31/2 og øk ut til  	60 m. 	64 m. 	68 m. 
jevnt fordelt. På damekoften strikker en nå bord 
1, videre glattstrikk med hvitt garn. På grå kofte 
strikker en glattstrikk med lys grått garn (uten 
bord 1). Samtidig øker en 2 m. på undersiden av 
ermet med ca 	  21/2 cm 	31/2 cm 	3 cm 
imellom til en har 	  84 m. 	86 m. 	92 m. 
på pinnen. Når ermet måler 	  42 cm 	45 cm 	47 cm 
feller en 10 m. midt under ermet. Legg arbeidet 
til side og strikk det andre ermet likt. Ta så alt inn 
på en rundpinne. Pass på at maskene som er satt 
av under ermene tilsvarer maskene som er satt av i 
siden. En har nå 	  344 m. 	360 m. 	392 m. 
på pinnen. Strikk 1 omg. glattstrikk. Fell så for 
raglan slik: Begynn på forstykket og strikk 1 m. 
rett, så 2 m. sammen vanlig rett. Strikk til det er 
3 m. igjen på forstykket. Strikk 2 m. sammen vridd 
rett, så 1 m. rett. Så felles på ermet. 
Strikk 1 m. rett, så 2 m. sammen vanlig rett. Strikk 
til det er 3 m. igjen på ermet. Strikk 2 m. sammen 
vridd rett, så 1 m. rett. Fell slik på ryggen og det 
andre ermet. En har nå 	  336 m. 	352 m. 	384 m. 
på pinnen. Strikk videre mønster etter tegningen og 
fell som anvist på tegningen. 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig på vrangen. 
Sy sammen under ermene. Sy 4 maskinsømmer 
midt foran og klipp opp. 

STOLPER: Ta opp på pinne nr. 21/2 de 10 m. som er 
satt av til stolper. Legg opp 4 nye masker til belegg 
innover mot koften. Strikk 1 rett, 1 vrang til stolpen 
når opp til halslinningen. Strikk på høyre side på 
dame- og venstre side på herrekoften  	7 	 7 	 8 
knapphull. Det første er allerede strikket og det 
siste i overgangen til halsutringningen. De andre 
med jevne mellomrom. Fell så av de 4 m. som er 
lagt opp til belegg. Resten settes på en tråd. 

HALSLINNING: Plukk opp i halsen på pinne nr. 21/2 
med hvitt (lys grått) garn 	  102 m. 	106 m. 	108 m. 
(maskene fra stolpen er da medregnet) og strikk 
1 rett, 1 vrang 3 cm. Fell av de 10 ytterste maskene 
i hver side og strikk videre 1 rett, 1 vrang 3 cm. 
Fell av. Brett linningen dobbel innover mot vrangen 
og kast til på vrangen. Sy i knapper. 
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