
LØS HALS: MATERIALE: 1.5 hg. 
Legg opp på p. nr. 3 	  108 m. 112 m. 120 m. 
og strikk 1 rett, 1 vrang 	  12 cm 14 cm 14 cm 
Del så arbeidet i 4 like deler. Sett et merke i hvert hjørne 
og øk 1 m. på hver side av merkene på hver 2den omg. (Det 
blir økt 8 m. på hver omg.) øk slik på 2den hver omg. til 
hele arbeidet måler 	  22 cm 24 cm 24 cm 
Fell av i vrangbordstrikk. 



Modell Sagavoll - str. 10, 12, 16 år 

kofte og genser strikket i Peer Gynt garn 
Oppskriften må ikke benyttes for andre garnmerker. 

Fargene kan en derimot velge etter ønske. 

MATERIALE: Koften. 	 Størrelse: 10 år 	12 år 	16 år 
Bunnfarge 	  5 hg 	6 hg 	7 hg 
Kontrastfarge 	  1.5 hg 	2 hg 	2 hg 

Genser. 
Bunnfarge 	  6 hg 	6.5 hg 	7.5 hg 
Kontrastfarge 	  1 hg 	1 hg 	1 hg 

Rundp. nr. 2'/2 og 3. Strømpep. nr. 2'/2 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 25 MASKER ER 10 CM. 

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

Bånd til kofte ca. 	  155 cm 	165 cm 	185 cm 
Bånd til genser ca. 	  90 cm 	90 cm 	100 cm 

MÅL: Brystvidde 	  44 cm 	48 cm 	53 cm 
Hel lengde ca. 	  54 cm 	58 cm 	65 cm 
Ermlengde ca. 	  42 cm 	46 cm 	50 cm 

KOFTEN: 
BOLEN: Legg opp med bunnfargen på p. nr. 21/2 200 m. 	210 m. 	230 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang  	5 cm 	5 cm 	5 cm 
Skift over til p. nr. 3 og øk ut til 	  220 m. 	242 m. 	264 m. 
jevnt fordelt. Strikk så bord 1, men opp/ned, 
deretter "luserader" til hele arb. måler ca. 	 31 cm 	35 cm 	42 cm 
Strikk bord 2. Denne måler ca. 23 cm. På stør-
relse 12 år går ikke borden opp i dette maske-
antall. Koften må derfor reguleres i sidene der 
den senere blir klippet opp for ermene. Sett et 
merke i hver side på bolen. For å få mønsteret 
likt på begge sider av ermene begynner man å 
strikke ved det ene merket på bolen. Begynn 
der pilen viser på tegningen. Strikk mønster 
bort til det andre merket på bolen. Begynn så 
på nytt der pilen viser og strikk mønster bort 
til det første merket igjen. Dette er 1 omg. 
Mønsteret skal altså begynne og slutte likt på 
begge sider av merkene. Strikk mønsterborden 
ferdig på denne måten. Ønskes bolen kortere 
eller lenger må dette gjøres før bord 2 strikkes. 
Fell av. 

ERMER: Legg opp med bunnfargen på p. nr. 21/2 50 m. 	52 m. 	56 m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang  	6 cm 	6 cm 	6 cm 
Skift over til p. nr. 3 og øk ut til 	  64 cm 	66 cm 	70 cm 
jevnt fordelt. Strikk så bord 1, men opp/ned, 
deretter "luserader". Samtidig økes 2 m. på 
undersiden av ermet med ca. 	  2 cm 	2 cm 	2 cm 
imellom til der er 	  96 m. 	102 m. 	114 m. 
Strikk til ermet måler ca. 	  35 cm 	39 cm 	43 cm 

10 år 	12 år 	16 år 
Strikk så bord 1. Denne måler ca. 7 cm. Når 
borden er ferdig vrenges arbeidet og der strik-
kes 5 omg. glattstrikk til belegg. Fell av. 
Strikk det andre ermet likt. 

MONTERING: Kofte med bånd. Damp arbeidet 
forsiktig. Sy 2 maskinsømmer midt foran og for 
ermene. Pass på at mønsteret blir likt på begge 
sider av maskinsømmene foran. Sett av. 	 33 m. 	36 m. 	43 m. 
til hver skulder. Merk av for utringningen i 
halsen. Det skal være firskåren hals (med hjør- 
ner). Mål ca.  	5 cm 	5 cm 	7 cm 
nedover midt foran. Sett et merke. Mål så  	5 cm 	5 cm 	7 cm 
utover til hver side av merket foran. Dette blir 
hjørnet. Sy maskinsømmer fra skulderen og 
ned til hjørnet, så bort til det andre hjørnet, 
og så opp til den andre skulderen. Klipp opp 
midt foran og for ermene. Klipp bort det over-
flødige i halsen. Sy sammen på skuldrene. Sy 
i ermene og kast til belegget på vrangen. Sy på 
skråbånd langs forkantene. Sy først på retten 
med maskin, brett så skråbåndet innover mot 
vrangen slik at det ikke blir synlig på retten. 
Kast til med hånd. 

HALSBELEGG: Plukk opp rundt halsen på p. 
nr. 2'/2 	  82 m. 	94 m. 	106 m. 
og strikk 10 p. glattstrikk med bunnfargen. Øk 
samtidig 2 m. i hvert hjørne og på hver skulder 
annen hver p. Fell løst av. Brett belegget innover 
mot vrangen, slik at det ikke blir synlig på 
retten, og kast pent til. Sy på ullbånd med hånd. 
Pass på å få pene hjørner. Sy i hekter. 

GENSEREN: 
Strikkes som koften, men uten "luserader". -
Bord 1 sløyfes nede på bolen og ermene. 

MONTERING: Damp arb. forsiktig. Monteres 
som koften, men i stedet for å klippe opp midt 
foran som til kofte, klippes opp til der som 
borden begynner. 

BELEGG FOR SPLITT: Plukk opp 	  34 m. 	34 m. 	30 m. 
på hver side av splitten + 5 m. midt foran og 
strikk 2 p. glattstrikk med bunnfargen. Neste 
pinne strikkes slik: Strikk 	  34 m. 	34 m. 	30 m. 
Strikk 2 m. sammen, så 1 m. rett, og 2 m. sam- 
men. Strikk 	  34 m. 	34 m. 	30 m. 
Neste pinne strikkes slik: Strikk 	  34 m. 	34 m. 	30 m. 
Så strikkes 3 m. midt foran sammen. Strikk 	 34 m. 	34 m. 	30 m. 
Neste rett pinne. Strikk 	  34 m. 	34 m. 	30 m. 
Øk 1 m. på hver side av m. foran. Strikk 	 34 m. 	34 m. 	30 m. 
Slik økes 2den hver pinne til det er 13 m. midt 
foran. Strikk til belegget er 5 cm. Fell av. Brett 
linningen slik at 2 omg. kommer på rettsiden. 
Sy til på vrangen. 

HALSBELEGG: Som til kofte. 
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