


MODELL 

R a nj a » 
AV TRIPLEX 

Brystvidde 	Hel lengde 	Ermelengde 	
Garn i gr. 

 

	

Størrelse 	 i cm 	 i cm 	 i cm 	Hvitt 	Blått 	Blått 	Grått 
nr. 420 nr. 419 nr. 7 

	

38/40 	 100 	60 	 46 	350 200 50 150 

	

42/44 	 107 	65 	 48 	400 200 50 200 

	

44/46 	 114 	65 	 48 	450 200 50 200 

Pinner: 	Rundpinne og ermepinner nr. 3 eller 31/2 (se strikkefastheten). 
Bruk gjerne '/2 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 8. 
Bord I er 5 omg. = ca. 2 cm etter oppgitt strikkefasthet. 
Bord II er 13 omg. = ca. 5 cm. 
Bord III er 7 omg. = ca. 2,5 cm. 

Før De begynner å strikke vil vi gi 	Ermene: Legg opp 52 - 54 - 56 m. og 
Dem et godt råd: 	 strikk vrangbord 4 cm. Gå over til 

glattstrikk og øk til 62 - 64 - 66 m. Fort- Gjør alvor av å strikke en prøvelapp. 	g 

Kontroller at Deres egen strikkefasthet 	
sett med mønster som på bolen, men
øk samtidig 2 m. på undersiden ca. hver 

stemmer med oppskriften, så De ikke 	2 cm til i alt 100 - 102 - 104 m. og ermet 
risikerer at det ferdige plagg ikke pas- 	måler oppgitt ermelengde (slutt med 

ser. Forsøk med tykkere eller tynnere 	bord III).  
Fell ikke av, men strikk et par omg. 

pinner om nødvendig. Det er enklere 	med hjelpetråd (disse rekkes av når 
enn å forandre sin egen strikkefasthet. 	ermet er presset og skal monteres). 
Lykke til med arbeidet. Vi håper De 

Forkanter: Legg opp 12 m. med blått 
blir fornøyd med resultatet. Forsøk en 	garn og strikk vrangbordstrikk på de 8 
«Selvgjort er Velgjort» oppskrift også 	første m. De siste 4 rn. strikkes hele 
neste gang. 	 tiden i glattstrikk til belegg. Begynn 

med knappesiden og strikk så langt 
som koften til halsutringningens be- 

KOFTE 	 gynnelse. Sett merker for 7 knapper. 
En knapp til plaseres midt på halskan- 

Bolen: Legg opp 230 - 248 - 266 m. med 	ten og den øverste delen av forkanten 
blått garn og strikk vrangbord (1 vridd 	blir derfor 11/2 cm kortere enn de øvrige 
rett 1 vrang) 3 cm. Gå over til glatt- 	knappeavstander. Lag en forkant til 
strikk og øk til 244 - 260 - 276 m. Fort- 	med tilsvarende knapphull. 
sett med mønster, men strikk hele ti- 
den 3 m. midt foran uten mønster til å 	Montering og halskant: Press lett. Sy 
klippe opp i. Mellom bordene strikkes 	maskinsømmer midt foran og i sidene 
2 - 3 - 3 omg. glattstrikk. Når arb. må- 	i ermets bredde og klipp opp. Mask 
ler ca. 6 cm mindre enn hel lengde, 	sammen skuldrene. Sy på forkantene 
felles for hals slik: Sett 19 m. midt 	og belegg på vrangen. Ta opp rundt hal- 
foran på hjelpenål. Strikk fram og til- 	sen 119 m. (med forkantm.) og strikk 
bake og sett samtidig 2 m. i slutten av 	en omg. glattstrikk. Fortsett med 
hver pinne over på hjelpenålen til arb. 	vrangbordstrikk. Lag knapphull etter 
måler hel lengde (etter oppgitt fasthet 	11/2 cm og etter 41/2 cm. 
skal det sluttes med 1/2 bord II). Sett 	Strikk halskanten 6 cm. Brett den dob- 
resten av maskene på tråd. 	 bel og sy den til på vrangen. Ermene 

sys i som skissen viser. På vrangen sys 	les. Sy rundt knapphullene og sett i 
tette kryss-sting slik at sårkanten skju- 	knapper. 

FOR KNITTAX HÅNDSTRIKKEAPPARAT 

Størrelse, garn og strikkefasthet som for håndstrikk. 

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

Hvis Deres maskin ikke holder oppgitt fasthet, må De legge til noen omg for å få 

riktige mål. 

KOFTE 	 glattstrikk og mønster, men øk samti- 
Ryggen: Legg opp 119 - 123 - 131 m. og 	dig 1 m. i hver side hver 6te omg. til 
strikk vrangbord med blått garn 14 omg. 	i alt 101 - 101 - 103 m. Etter 5 bord III 
Gå over til glattstrikk og mønster og 	strikkes på hjelpetråd og tas av. 
strikk 2 - 3 - 3 omg. glattstrikk mellom 
bordene. Etter 61/2 bord II strikkes på 	Forkanter: Legg opp 11 m. og strikk 
hjelpetråd og tas av. 	 vrangbordstrikk 156 - 170 - 170 omg. (så 

langt som koften til halsutringningens 
begynnelse). Lag en forkant til med 7 

Forstykkene: Legg opp 59 - 63 - 67 m. 	knapphull, det første etter 9 omg. og 
og strikk som ryggen, men øk 1 m. i 	med 21 - 23 - 23 omg mellom hvert. 
hver side etter vrangborden for str. 
38/40 og 42/44. Pass på at mønsteret 

Halskant: Legg opp 121 m. og strikk stemmer i sidene. Når De har strikket 
bordstrikk 24 omg. Strikk på hjel vrana - 16 omg. mindre enn ryggen, felles for 	- 

hals slik: Sett 8 m. i den ene siden 	petråd og ta av. 

(foran) i hvilestilling, og sett deretter 
1 m. ved halsen i hvilestilling hver 	Montering: Press lett. Mask sammen 
omg. til forstykket er så langt som ryg- 	skuldrene. Sy på forkantene og mask 
gen. Strikk på hjelpetråd og ta av. 	på halskanten, brett den dobbel og sy 

til på vrangen. Side- og ermesømmer 
sys sammen med hånd. Ermene sys i 

Ermene: Legg opp 63 - 63 - 67 m. og 	som skissen viser. Sy rundt knapphul- 
strikk vrangbord 20 omg. Gå over til 	lene og sett i knapper. 
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