


Modell "VÅRLI" - str. 42 - 52 
strikket i Tvinngarn 

MATERIALE: 	 med brunt garn på pinner nr. 
4 (5 ) hg brunt, 	farge nr. 951 21/2 og strikk vrangbord 1 rett, 
2 (2.5) hg beige, 	—«— 956 1 vrang ca. 7 cm. Skift over til 
1 (1 ) hg rust rødt, —«— 920 pinner nr. 3 og strikk 1 omg. 
1 (1 ) hg hvitt, 	—«— 17 glattstrikk. Øk i denne omg. ut 
Pinner nr. 2I/2 og 3. 	 til 68 (72) masker jevnt fordelt. 

Strikkefasthet: 24 m. er 10 
cm. Strikk mønster som på bolen.

Etter vrangborden økes 2 m. på 
MAL: 	 undersiden av ermet hver 5te 
Brystvidde 	 54 (60) cm omg. til der er 116 (120) m. på 
Hel lengde 	 65 (70) cm pinnen. Strikk til ermet måler 
Ermelengde 	 50 (54) cm ca. 50 (54) cm eller så lang man 

måtte ønske det. Ta et mål. 
GENSEREN: 	 Vreng ermet og strikk 5 omg. 

BOLEN: Legg opp 210 (220) m. glattstrikk til belegg. Fell av. 
med brunt garn på pinner nr. 
21/2 og strikk vrangbord 1 rett, MONTERING: Damp arbeidet 
1 vrang ca. 6 cm. Skift over til forsiktig. Sy 2 maskinsømmer 
pinner nr. 3 og strikk 1 omg. for ermene og klipp opp. Sy 
glattstrikk. Øk i denne omg. ut sammen på skuldrene og sy i 
til 256 (288) m. jevnt fordelt. ermene. 
Strikk mønster etter tegningen. 	 KOFTEN: På damegenseren økes 2 m. når 
bord 2 strikkes. Videre økes 2 Beregn 0.5 hg mer av det brune 
m. når bord 3 strikkes. Fell 2 m. garnet. 
når bord 4 strikkes og øk 2 m. BOLEN: Strikkes som til gen-
når bord 5 strikkes. Fell så 4 m. seren, men uten de 5 omg. 1 rett, 
og strikk videre mønster. På 1 vrang i halsen. 
herregenseren strikkes til bord 
5. Så økes 2 m. når bord 5 strik- ERMENE: Strikkes som til Ben-
kes. Disse felles igjen når borden seren. 
er ferdig. Dette må gjentas for MONTERING: Damp arbeidet 

å få mønsteret til å stemme. forsiktig. Sy 2 maskinsømmer 
Strikk til arbeidet måler ca. 65 for ermene og midt foran. Klipp 
(70) cm eller så lang man måtte opp. Sy eller mask sammen 46 

ønske den. Fell av 46 (48) m. (50) m. på hver skulder. Sy med 
til hver skulder. På de rester- maskin for passelig utringning 
ende m. i halsen strikkes 5 omg. i halsen. Klipp bort det over-
1 rett, 1 vrang med brunt garn. flødige. På modellen er ringet 
Fell 2 m. i hver side hver gang. for V-hals. Beregn ca. 24 cm 
Fell av. 	 nedover til ringning. Sy i erm- 
ERMENE: Legg opp 52 (56) m. ene. 

STOLPENE: Legg opp 14 m. 	 LUEN: 
med brunt garn på pinner nr. MATERIALE: 
21/2 og strikk vrangbord 1 rett, 0.5 hg brunt garn 
1 vrang til stolpen går fra opp- + litt av de andre fargene. 
legget på den ene siden, rundt 
halsen og ned på den andre Legg opp 132 m. med brunt garn 
siden. I den ene siden strikkes og strikk vrangbord 1 rett, 1 
6 knapphull. Det første etter 2 vr. 3 cm. Strikk videre mønster 
cm, de andre med ca. 8 (9) cm etter tegningen til luen måler 
imellom. Sy på stolpene og kast ca. 24 cm. Trekk luen sammen 
til på vrangen. Sett i knapper. i toppen og sett en dusk i. 
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