


•• 
Modell Edelweis - str. 38/40, 42/44 
kofte og genser strikket i Peer gynt garn 

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

KOFTEN: 	 vrangen. Sy med maskin for passe- 
MATERIALE: 	 lig utringning i halsen. Beregn ca. 7 

5.5 (6 ) hg sort, farge nr. 18 cm nedover. Klipp bort det over- 

1.5 (1.5) hg hvitt, 	—«— 217 	flødige.  
1 (1 ) hg turkis, —«— 646 	STOLPER: Legg opp 14 m. med sort 
1.5 (1.5) hg gyllent, —«— 635 	garn på p. nr. 21/2 og strikk 1 rett, 
Str. 42/44 står i parantes. 	 1 vrang til stolpen når opp til hals- 
Rundp. nr. 21/2 og 3. 	 utringningen. Fell av de 4 innerste 
Strømpep. nr. 21/2 og 3. 	 m. Disse er til belegg. Sett resten 

på en nål. Strikk 1 stolpe til, men 
Strikkefasthet: 25 masker er 10 cm.  i denne strikkes 7 knapphull. Det 

første etter 2 cm, og det siste i 
Strikker De fastere bruk tykkere p.  overgangen til halslinningen. Mål på 
Strikker De løsere bruk tynnere p.  den andre stolpen og merk av for 

knapphullene med nåler med jevne MÅL: 	 mellomrom. Sy på stolpene og kast 
Brystvidde 	 50 (53) cm til belegget på vrangen. 
Hel lengde 	 62 (65) cm 
Ermlengde 	 48 (50) cm HALSLINNING: Plukk opp i halsen 

102 (106) m. Maskene fra stolpene 
BOLEN: Legg opp 220 (230) m. med er da medregnet. Strikk med sort 
sort garn på p. nr. 21/2 og strikk garn på p. nr. 2'/z 1 rett, 1 vrang 3 
vr.bord 1 rett, 1 vrang 3 cm. Skift cm. Fell av de 10 ytterste m. i hver 
over til pinner nr. 3 og øk ut til 252 side og strikk videre 1 rett, 1 vrang 
(264) m. jevnt fordelt. Strikk mons- 3 cm. Fell av. Brett linningen dobbel 
ter etter tegningen til hele arbeidet innover mot vrangen og kast til. Sy 
måler ca. 62 (65) cm eller så lang på stolpene og kast til belegget på 
man måtte ønske den. Legg arb. til vrangen. Sy i knapper. 
side. 

GENSER: 
ERMENE: Legg opp 54 (56) m. med MATERIALE: 
sort garn på pinner nr. 21/2 og strikk 
vrangbord 1 rett, 1 vrang ca. 6 cm. 2 (2 ) hg sort, farge nr. 18 
Skift til pinner nr. 3 og øk ut til 68 5.5 (6 ) hg hvitt, 	—«— 217 
(70) m. jevnt fordelt. Strikk møns- 0.5 (1 ) hg turkis, —«— 646 
ter som på bolen, men øk 2 m. på 0.5 (0.5) hg gyllent, —«— 635 
undersiden av ermet med ca. 2 cm Str. 42/44 står i parantes. 
imellom til der er 108 (118) m. Pass Rundp. nr. 21/2 og 3. 
på at mønsteret blir likt på begge Strømpep. nr. 21/2 og 3. 
sider av økingene. Strikk til ermet 
måler 48 (50) cm eller så langt man Strikkefasthet: 25 masker er 10 cm. 
måtte ønske det. Vreng arbeidet og 
strikk 5 omg. glattstrikk til belegg. MÅL: 
Fell av. Strikk det andre ermet likt. Brystvidde 	 50 (53) cm 

Hel lengde til felling 	 38 (42) cm 
MONTERING: Damp arb. forsiktig. Ermlengde til felling 	 42 (45) cm 
Sy 2 maskinsømmer midt foran og 
for ermene. Klipp opp. — Sy eller BOLEN: Legg opp 220 (230) m. med 
mask sammen 40 (44) m. på hver hvitt garn på pinner nr. 21/2 og 
skulder. Sy i ermene og kast til på strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 5 

cm. Skift over til pinner nr. 3 og Øk Strikk 1 m. rett, så 2 m. sammen 
ut til 254 (266) m. jevnt fordelt. som vanlig rett. Strikk til der er 3 
Strikk hvitt glattstrikk til hele arb. m. igjen på forstykket. Strikk 2 m. 
måler ca. 38 (42) cm. Fell så 14 m. sammen vridd rett, og 1 m. rett. Så 
i hver side til ermer. Legg arb. til felles på ermet. Strikk 1 m. rett, så. 
side. 	 2 m. sammen som vanlig rett. Strikk 

til der er 3 m. igjen på ermet. Strikk 
2 m. sammen vridd rett, så 1 m. rett. 

ERMENE: Legg opp 54 (56) m. med Slik felles også på ryggstykket og 
hvitt garn på pinner nr. 2'/z og det andre ermet. Fell hver 2. omg. 
strikk vrangbord i rett, 1 vrang ca. Pass på at midt på borden blir midt 
6 cm. Skift over til pinner nr. 3 og foran og bak på genseren og midt 
øk ut til 67 (71) m. jevnt fordelt. oppe på ermene. Etter borden strik-
Strikk hvitt gl.strikk. Øk samtidig kes sort glattstrikk. Når der er 32 
2 m. på undersiden av ermet med (34) raglandsfellinger felles midt 
ca. 2 cm imellom til der er 103 (109) foran for hals. Fell først 31 (33) m. 
m. Når ermet måler ca. 42 (45) cm så 1 m. i hver side på halssiden. 
felles 14 m. midt under ermet. Legg Strikk til der er 38 (40) raglans-
arbeidet til side og strikk det andre fellinger. 
ermet likt. 

HALSLINNING: Plukk opp rundt 
RAGLANSFELLING: Sett alle de- halsen 100 (110) m. og strikk på 
lene inn på rundp. nr. 3 slik at de pinner nr. 21/2 med sort garn 1 rett, 
felte ermhullene kommer rett over i vrang ca. 6 cm. Fell av i vrang-
hverandre. Først forstykket så er- bordstrikk. Brett linningen dobbel 
met, ryggen og det andre ermet. innover og kast til. 
Der skal nå være ialt 404 (428) m. 
Begynn så med fellingen på forstyk- MONTERING: Damp arb. forsiktig. 
ket. Begynn samtidig med borden. Sy sammen under ermene. 
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