
Modell "Mold e -str. 12/14 år og 42/44 

genser og kofte strikket i Tvinngarn 
Oppskriften må ikke benyttes for andre garnmerker. 

Fargene kan en derimot velge etter ønske. 

MATERIALE: 
3 (4 ) hg bunnfarge, 

hvitt, nr. 17 
2.5 (2.5) hg koksgrått, nr. 10 
0.5 (0.5) hg grønn, nr. 937 
0.5 (1 ) hg rød, nr. 558 
Rundp. nr. 21/2  og 3. 
Strømpep. nr. 21/2 og 3. 

STRIKKEFASTHET: 
24 m. er 10 cm i bredden. 
27 omg. er  10 cm i høyden. 

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

MÅL: 
Brystvidde ca. .. 50 (54) cm 
Hel lengde ca. .. 58 (64) cm 
Ermlengde 

til felling ca. . 
. 

38 (41) cm 
Størrelse 42/44 står i parantes. 

GENSER: 
BOLEN: Legg opp med bunn-
fargen på p. nr. 21/2 190 (210) 
m. og strikk vrangbord 1 rett, 
1 vrang, 3 cm. Skift til p. nr. 
3 og øk ut til 240 (260) m. 
jevnt fordelt. Strikk mønster 
etter tegningen til hele arb. 
måler ca. 38 (40) cm. Der skal 
nå være 3 mønsterstriper. Del 
så arbeidet i to, og sett av 12 
(12) m. til hvert erme. Legg 
arbeidet til side. 

ERMER: Legg opp med bunn-
fargen på p. nr. 21/2 50 (52) m. 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 

vrang 6 (6) cm. Skift til p. nr. 
3, og øk ut til 64 (68) m. jevnt 
fordelt. Strikk mønster etter 
tegn., samtidig som en øker 2 
m. på undersiden av ermet 
med ca. 11/2 (11/2) cm imellom, 
til der er 102 (112) m. Når 
ermet måler ca. 41 (44) cm 
felles 12 m. midt under hvert 
erme. (Pass på å slutte med 
samme mønsterstripe som på 
bolen.) Legg arbeidet til side. 
Strikk det andre ermet likt. 
Så tas alt inn på en rundp. 
og der skal nå, være i alt 396 
(436) m. Fell så for raglan ialt 
2 ganger. Begynn på forstyk-
ket, og strikk 1 m. rett, 2 m. 
sammen vanlig rett. Strikk til 
der er 3 m. igjen på forstykket. 
Strikk 2 m. sammen vridd rett, 
så 1 m. rett. Så felles på ermet. 
Strikk 1 m. rett, så 2 m. sam-
men vanlig rett. Strikk til der 
er 3 m. igjen på ermet. Ta 2 
m. sammen vridd rett, og 1 m. 
rett. Fell slik på ryggen og det 
andre ermet. — Strikk 1 omg. 
uten felling. Der skal nå være 
ialt 380 (420) m. Begynn så å 
felle i det hvite feltet som vist 
på tegningen. Fell etter teg-
ningen til hele arb. måler 58 
(64) cm. Fell av. 

MONTERING: Damp arbeidet 
forsiktig. Mask eller sy til un-
der ermene. Plukk opp i halsen 
96 (100) m. og strikk 1 rett, 
1 vrang 14 (16) cm. Fell løst 
av i vrangbordstrikk. 

ANDNES ULDVAREFABRIK A/s SANDNES 



KOFTEN: 
Strikkes som genseren. 

MONTERING: Damp arbeidet 
forsiktig. Sy 2 maskinsømmer 
midt foran. Klipp opp. 

STOLPER TIL RUND HALS: 
Legg opp med bunnfargen på 
p. nr. 21/2 14 (14) m. og strikk 
1 rett, 1 vrang, til stolpen når 
opp til halslinningen. Fell av 
de 4 innerste m. Disse er til 
belegg. — Strikk en stolpe til, 
— men i denne strikkes 6 (7) 
knapphull. Det første etter 2 
cm, det siste i overgangen til 
halslinningen. Mål på den an-
dre stolpen og merk av med 
nåler for knapphullene med 
jevne mellomrom. Sy på stol-
pene og kast til belegget på 
vrangen. 

HALSLINNING: Plukk opp på 
p. nr. 21/2 96 (100) m. (m. fra 
stolpene er da medregnet) og 
strikk med bunnfargen 1 rett, 
1 vrang, 3 cm. Fell av de 10 
ytterste m. i hver side, — og 
strikk videre 1 rett, 1 vrang, 
3 cm. Fell av. Brett linningen 
dobbel innover og kast til. Sy 
i knapper. 
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