
Barn, størrelse 8 âr 

MATERIALE: 3 hg blâtt Tvinngarn. 
2 « hvitt —«-
Pinner nr. 2'/2 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 13 m. er 5 cm. 

BOLEN: Legg opp 210 m. på pinner nr. 21/2 og strikk 6 omg. giattstrikk, 1 omg. 
vr. 4 omg. giattstrikk. Bytt tii p. nr. 3. Fortsett i monster unntatt midt foran 
som senere skal klippes opp. Strikk så 4 mønsterborder og mask sammen på 
skuidrene (ca. 32 m. på hver skuider). Resten settes av til haisen. 

ARM: Legg opp 50 m. på p. nr. 2'/2 og strikk 6 omg. giattstrikk, 1 omg. vr. og 
4 omg. giattstrikk. Strikk armborden og øk til 70 m. på pinner nr. 3. Fortsett 
med stjerneborden og øk 2 m. på undersiden av armen hver 2 cm til det er 
90 m. ."9,r det er 3 heie stjernemønster, feiies ay. Pass på å siutte med den 
smaie 

MONTERING som for damekof ten. 
Kantiisten og haisen strikkes også som for damekof ten. På haisiinningen skal 
der vre ca. 80 m. 



Jærkofte for damer, herrer og barn 
Dame, størrelse 44 
MATERIALE: 
41/2 hg blått Tvinngarn. 
3 « hvitt —«-
Pinner nr. 2'/2 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 
13 m. er 5 cm. 

Legg opp på p. nr. 21/2 250 m. i bunn-
fargen og strikk 6 omg. rett, 1 omg. 
vrangt, 4 omg. rett. Lag fald. Øk tii 
270 m. på p. nr. 3, 1 m. for hver 14, 
og legg ut 6 ekstra masker midt foran 
til å klippe opp i. Begynn så møn-
steret etter tegn. og strikk til koften 
er passe sid, ca. 4 stjernemønster. 
Mask sammen på skuldrene ca. 50 m. 
og sett m. til halsen av på en tråd. 

ARM: Legg opp 60 m. og strikk kant 
som nede på koften, men på armen 
tas den 3dje smale borden bort for at 
ikke armen skal bii for lang. Øk så 
til 90 m. og strikk en stjernebord. 
Videre økes 2 m. under armen hver 
2 cm. til der er 105 masker. Strikk til 
armen er ca. 52 cm og fell av 3 X'5 
m. og 3 X 7 m. til hver side. Fell 
resten rett av. 
Sy nå med maskin 4 ganger i m. midt 
foran og klipp opp, likeså rundt arm-
hullene. Klipp bent opp og ring litt 
ut for armen. Hvis en ønsker det, kan 
en bruke 2 knapper som mansjett-
knapper. 
Kantlistene foran: Disse kan strikkes 
ensfarget og sys på, men på modelien 
er de strikket til koften med et 
stripemønster. Ta opp hver m. langs 
kanten med bunnfargen. Neste p. er 
stripe i mønsterf. og da tas hver 10. 
og 11. m. sammen. 1 p. bunnfarge 
etter. På de neste 3 p. strikkes sik-
sak-mønsteret samtidig med at der 
iages knapphull på høyre side. Hvert 
stykke strikkes da for seg. Når så 
stripen er ferdig strikkes 1 p. vr. og 
så fortsettes i bunnfargen tii beiegg 
på vrangen. Husk knapphull også her. 

HALSLINNING: Tegn utringing for-
an og ta opp m. etter den og m. i 
nakken, i alt ca. 90 m. Strikk bord og 
belegg som foran. Rekk så ut m. 
innenfor halsringingen og fest trå-
dene godt. Sy til belegget både i 
halsen, foran og nede. 

Herre, størrelse 50 

MATERIALE: 5 hg grått Tvinngarn. 
3 « hvitt —«-
Pinner nr. 21/2 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 13 m. er 5 cm. 

BOLEN: Legg opp 250 m. på pinner nr. 
21 /2 og strikk vrangbord 1 r., 1 vr. 8 cm 
med grått garn. 
Gå over til pinner nr. 3 og øk tii 270 m. 
Begynn mønsteret etter tegn. Strikk til 
koften er passe iang ca. 4 stjerneborder. 
Del arbeidet midt foran, strikk frem og 
tilbake og fell for halsen. Fell først 6 m. 
så 5-4-3-2 og 1 m. på hver side. Sett de 
40 maskene midt bak på en hjelpepinne 
og mask sammen skuldrene. 

ARM: Legg opp 60 m. på pinner nr. 21/2 
og strikk vr.bord 1 r. 1 vr. 8 cm. Gå 
over til pinner nr. 3 og begynn på møn-
steret som på bolen. Øk tii 76 m. i første 
omg. Videre økes 2 m. under armen med 
7 omg. imellom til der er 120 m. og 4 
stjernemønster. Snu arbeidet og strikk 
4 omg. glattstrikk tii beiegg under 
armen. 

FORKANTENE: Legg opp 14 m. og 
strikk 1 r., 1 yr. til borden er like lang 
som boien. Feli av. Strikk en bord tii 
likt, men i denne strikkes knapphuil, 
8 i alt. 

HALSLINNING: Ta opp maskene i hal-
sen ca. 110 i alt, og strikk den smale 
mønsterborden. Videre strikkes glatt-
strikk til belegg på innsiden. 

MONTERING: Sy maskinsømmer foran 
og klipp opp koften, likeiedes i arm-
hullet. Sy i armene og sy på forkantene. 
Forkantene legges langs de oppklippede 
kantene på rettsiden av arbeidet og sys 
på med maskin, slik at ca. 1 cm av for-
kantene etterpå kan brettes på innsiden 
og sys fast på vrangen av bolen med 
tette faldesting. 
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