


MODELL 

«Dalsbu» 
AV TRIPLEX 

Høyde ca. 	Brystvidde 	Hel lengde 	Ermelengde 	
Garn i gr. 

Størrelse 	i cm 	 i cm 	 i cm 	 i cm 	Grått nr. 57 	Hvitt 

8 år 	130 	80 	 48 	 36 	300 	250 

10 » 	140 	85 	 52 	 39 	350 	300 

12 » 	150 	90 	 56 	 42 	350 	300 

14 » 	160 	95 	 58 	 44 	400 	350 

38/40 	 100 	 60 	 46 	400 	350 

42/44 	 105 	 64 	 48 	450 	400 

44/46 	 110 	 64 	 48 	450 	400 

Fargeforslag: grått nr. 57 og hvitt 	 Rødt 372 eller blått 368 - 
ca. 100 gr. til skaut. 

Pinner: 	 Rundpinne og ermepinner nr. 3 eller 31/2 (se strikkefastheten). 
Bruk gjerne V2 nr. tynnere pinner til vrangbordene. 

Strikkefasthet: 	24 m. er 10 cm i bredden og 14 omg. er  5 cm i høyden. 
1 omg. = 1 pinne. 
Mønsteret er delelig med 12. 
1 mønster er 26 omg. = ca. 9 cm etter oppgitt strikkefasthet. 

KOFTE 

Bolen: Legg opp med grått garn  	178 190 202 216 228 240 252 m. 
og strikk vrangbord (1 vridd rett 
1 vrang) 3 cm. 
Gå over til glattstrikk og øk til  	196 208 220 232 244 256 268 m. 
Fortsett med mønster, men strikk hele 
tiden 3 m. midt foran uten mønster til å 
klippe opp i. 
Feil for hals når arb. måler  	44 	48 	52 	53 	55 	59 	59 cm 
Sett på hjelpenål midt foran  	17 	17 	17 	19 	19 	19 	19m. 
Strikk fram og tilbake og sett videre 2 m. 
i slutten av hver pinne over på hjelpenålen 
til arb. måler hel lengde (det blir penest å 
avslutte med helt eller halvt mønster). 
Sett maskene på tråd. 

Ermene: Legg opp  	46 48 48 50 52 52 54 m. 
Strikk vrangbord 5 cm. 
Gå over til glattstrikk og øk til  	56 	58 	58 	60 	62 	62 	64 m. 
Fortsett med mønster, men øk samtidig 
2 m. på undersiden ca. hver 2 cm til i alt 	88 	92 	96 100 100 102 104 m. 
og ermet måler oppgitt ermelengde (se 
målskjema). 

Strikk 1 omg. grått. Fell ikke av, men strikk 	Forkanter: Legg opp 12 m. og strikk vrang- 
et par omg. med hjelpetråd (disse rekkes 	bordstrikk på de 8 første m. De siste 4 
av når arb. er  presset og skal monteres). 	m. strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk 

	

forkantene så lange som koften til halsut- 	Hekle pyntebånd av rødt eller blått tre- 

	

ringningens begynnelse (uten knapphull). 	dobbelt garn og sy på langs forkantene og 
rundt halsen (se bildet). Koften lukkes med 

	

Montering og halskant: Press lett. Sy ma- 	hekter eller trykk-knapper. Sy i to store 

	

skinsømmer midt foran og i sidene i er- 	tinnhekter (se bildet). 
mets bredde og klipp opp. 

SKAUT Mask sammen skuldrene og sy på forkan- 

	

tene som belegges på vrangen. Ta opp 	Legg opp med rødt eller blått garn 120 - 

	

rundt halsen 93 - 93 - 93 - 105 - 105 - 105 - 	126 m. og strikk vrangbord 2 cm. Gå over 

	

105 m. og strikk 1 omg. glattstrikk (ikke 	til glattstrikk og øk ved å strikke 2 m. i 

	

over forkantm.). Fortsett med vrangbord- 	hver av de 26 midterste maskene. De to 

	

strikk 6 cm. Brett linningen dobbel og sy 	ytterste m. strikkes hele tiden rett fram og 
den til på vrangen. 	 tilbake. Fell 1 m. i hver side innenfor dis- 

se 2 kantm. hver 2nen omg. til det ikke 

	

Ermene sys i som skissen viser. På vran- 	er fler m. igjen. Lag ca. 4 cm lange frynser 

	

gen sys tette kryss-sting slik at sårkan- 	og sy i en knapp og lag hempe til knapp- 
ten skjules. 	 hull som sys over med knapphullssting. 

FOR KNITTAX HÅNDSTRIKKEAPPARAT 
Størrelse, garn og strikkefasthet som for håndstrikk. 

Innstilling 9 eller 10 (prøv strikkefastheten på Deres apparat) vrangbord 9. 

Hvis ikke Deres maskin holder oppgitt strikkefasthet, må De legge til noen omg. 

for å få riktige mål. 

KOFTE 	 omg.) strikkes 1 omg. grått. Strikk på 

	

(Sett strek under de tall som passer Deres 	hjelpetråd og ta av. 
størrelse — damestr., står i parantes) 

Ryggen: Legg opp 99 - 103 - 107 - 115 (119 - Forkanter: Legg opp 11 m. og strikk vrang- 
bordstrikk 128 - 138 - 150 - 154 (160 - 172 - 

Gå over til glattstrikk og mønster. Etter 5 
127 - 131) m. og strikk vrangbord 14 omg. 

172) omg. — så langt som forstykkene til 

mønster - 5 mønster + 10 omg. - 5 møn- halsfetlingen begynner. 

ster + 22 omg - 6 mønster (6 mønster + 
Halskant: Legg opp 93 (105) m. og strikk 6 omg. - 6 mønster + 15 omg. - 6 mønster 
24 omg. Strikk på hjelpetråd og ta av. + 15 omg.) strikkes 1 omg. grått. Strikk 

på hjelpetråd og ta av. 
lett og mask sammen 

	

Forstykkene: Legg opp 47 - 51 - 55 - 55 (59 - 	skuld
Montering:

rene. Sy
Press 
 på forkantene og mask på 

	

63 - 67) m. og strikk vrangbord som på 	halskanten som brettes dobbel og sys til 

	

ryggen. Gå over til glattstrikk og øk 1 m. 	på vrangen. Side- og ermesømmer sys sam- 

	

i hver side for str. 14 år - 38/40. Fortsett 	men med hånd. Ermene sys i som skissen 

	

med mønster og pass på at det stemmer 	viser. Ellers montering og bånd som for 

	

i sidene. Når De har strikket 12 - 12 - 12 - 14 	håndstrikk. 
(14) omg. mindre enn ryggen, felles for 
hals slik: Sett 7 (8) m. i hvilestilling i den 

SKAUT ene siden (foran) og sett deretter 2 m. i 
Legg opp 123 - 127 m. og strikk vrangbord- hvilestilling annenhver omg. til forstykket 

er så langt som ryggen. Strikk på hjelpe- strikk 8 omg. Strikk på hjelpetråd og ta av. 

tråd og ta av. Sett maskene på apparatet igjen med plass 
for 1 m. mellom hver av de 27 midterste 

	

Ermene: Legg opp 55 - 59 - 59 - 59 (63) m. 	m. Fortsett med glattstrikk og fell 1 m. i 

	

og strikk vrangbord 20 omg. Gå over til 	hver side 2 m. innenfor kanten (altså 3dje 
glattstrikk og mønster. Øk samtidig 1 m. 	og 4de m.) til det ikke er fler m. igjen. 

	

i hver side hver 6te omg. til i alt 87 - 91 	- 	Slipp ned nest ytterste m. på hver side 
95 - 99 (101 - 103 - 105) m. 	 og hekle dem opp igjen, men bare annen- 

	

Etter 3 mønster + 9 omg. - 3 mønster + 	hver omg. Lag ca. 4 cm lange frynser. Lag 
18 omg. - 4 mønster - 4 mønster + 6 omg. 	hempe som sys over med knapphulls-sting 
(4 mønster + 11 omg - 4 mønster + 17 	og sy i en knapp. 


	Page 1
	Page 2

