


Modell «Ny Heidal» 
strikket i Peer Gynt garn 

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

Ord i «Skrå skrift» gjelder Danmark. 

Materiale: 	 str. 36/38 	40/42 
Peer Gynt: 
Koks nr. 10 	  gr. 650 	650 
Lys grått nr. 657 	  gr. 350 	400 

Variant: 
Koks nr. 10 	  gr. 550 	550 
Lys grått nr. 57 	  gr. 300 	350 

Veiledende pinnenr.: Rundpinne nr. 21/2 og 31/2. 
Strømpepinner nr. 21/2 og 31/2. 

STRIKKEFASTHET: 22 masker er 10 cm i glattstrikk. 
Vær ikke bundet av de veiledende pinnenummer. Strikker De fastere 
enn den oppgitte strikkefasthet, bruk tykkere pinner. Strikker De 
løsere, bruk tynnere pinner. 

MÅL: Overvidde (brystvidde): 	  105 	110 cm 
Hel lengde:  	70 	72 cm 
Ermlengde, målt på undersiden:  	46 	47 cm 

Alle mål gjelder det ferdige arbeid (kroppsmål + bevegelsesvidde). Disse 
mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet. Lengden reguleres etter per-
sonlige mål. 

RYGG OG FORSTYKKE, strikket på rundpinne: Legg opp «Slå op» med 
koks på pinne nr. 21/2 	  213 	225 m 
og strikk fram og tilbake 11 pinner glattstrikk, 1 hullrekke: x 2m rett 
sammen, 1 kast «slå om» x. Gjenta pinnen ut, deretter 11 pinner glatt-
strikk. (Skal brettes «bukkes» innover til kant). Skift til pinne nr. 31/2 og strikk 
2 omg. glattstrikk. Øk «Tag ud» i 1. omg. jevnt fordelt til  	231 	243 m 
Legg opp «Slå op» 3m ekstra ved omgangstråden og strikk disse uten 
mønster (til å klippe opp i). De 3m midt foran regnes ikke med i maskean- 
tallet. Strikk mønster etter tegningen til arbeidet måler  	70 	72 cm 

ERMER: Legg opp «Slå op» med koks på pinne nr. 2I/2  	48 	50 m 
og strikk kant som nede på bolen «bullen». Skift til pinne nr. 31/2 og strikk 2 
omg. glattstrikk. Øk «Tag ud» i 1. omg. jevnt fordelt til  	69 	71 m 
Strikk mønster etter tegningen (midten på mønsteret, skal komme midt på 
ermet). Øk «Tag ud» samtidig 2m på undersiden av ermet ca. hver 2 cm til 
det er 	  105 	109 m 
på pinnen. Strikk til ermet måler  	46 	47 cm 
Vend vrangsiden ut og strikk 5 omg. koks glattstrikk til belegg. Fell av «Luk 
af». 

str. 36/38 40/42 
MONTERING: Damp arbeidet forsiktig på vrangsiden. Brett «Buk» kanten 
nede på ermene og på bolen «bullen» og sy til på vrangsiden. Sy 4 
maskinsømmer midt foran og for ermene. Pass på at mønsteret blir likt 
«ens» på begge sider av ermene foran og bak. Klipp opp mellom maskin- 
sømmene. Mask eller sy sammen  	37 	39 m 
på hver skulder. Sy i ermene med attersting «stikkerting» og sy til beleg-
get på vrangsiden. Sy med maskin for passelig åpning i halsen. Beregn 
ca. 7 cm nedover. Klipp bort det overflødige. 

BELEGG FORAN: Ta opp med koks på pinne nr. 21/2, ikke på den nederste 
kanten, (ta opp 3m, hopp «spring» over 1 m, gjentas) ca. 	  112 	116 m 
og strikk 11 pinner glattstrikk. Fell av «Luk af». Sy belegget til på vrangsi-
den, 2 av omg. skal vise på rettsiden. Strikk tilsvarende på motsatt side. 

HALSKANT: Ta opp med koks på pinne nr. 21/2 ca. 	  103 	105 m 
og strikk 10 omg. glattstrikk. Strikk 1 hullrekke, deretter 9 pinner glattstrikk.  

il av «Luk af». Brett «Buk» kanten dobbel innover og sy til. 
i 5 spenner. 
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