


MODELL 

«Lizzie» 
AV TRIPLEX 

Ermelengde 
Hel lengde 	 Garn i gr. 

i cm 
Brystvidde 	 i cm 

Størrelse 	 i cm 
målt midt bak 	

målt 
unde siden 	

Bunnfarge 	Mønsterfarge 
 

38/40 	100 	 60 	 44 	 650 	100 
42/44 	 108 	64 	 46 	700 	100 

Fargeforslag: 	Hvitt nr. 16 eller 17, blått nr. 367. 

Pinner: 	Langpinner og rundpinne nr. 3 eller 31/2 (se strikkefastheten). 

Strikkefasthet: 22 m. er 10 cm i bredden (jakken). 
25 m. er 10 cm i bredden (kantene) 
1 omg. = 1 pinne. 

Strikkemåte: 	'Iste pinne: rett (på retten) 
2nen pinne: 1 rett, 1 løs av med tråden på baksiden 
3dje pinne: rett 
4de pinne: 1 løs av med tråden på baksiden, 1 rett 
Disse 4 pinner danner mønsteret. 

Før De begynner å strikke vil vi gi 	Forstykkene: Legg opp 56 - 60 m. og 

Dem et godt råd: 	 strikk som ryggen. Fell raglan i den 

Gjør alvor av å strikke en prøvelapp. 	ene siden likedan. Når forstykket måler 

Kontroller at Deres egen strikkefasthet 	ca. 5 cm mindre enn ryggen, felles for 

stemmer med oppskriften, så De ikke 	hals. Fell av 8 m. og videre 2 m. annen- 
risikerer at det ferdige plagg ikke pas- 	hver omg. til alle m. er felt. 
ser. Forsøk med tykkere eller tynnere 
pinner om nødvendig. Det er enklere 
enn å forandre sin egen strikkefasthet. 	

Ermene: Legg opp 56 m. og strikk som 
 

Lykke til med arbeidet. Vi håper De 	
På ryggen. Øk 1 m. i hver side ca. hver 

blir fornøyd med resultatet. Forsøk en 	4 cm til i alt 74 - 78 m. og ermet måler 

«Selvgjort er Velgjort» oppskrift også 	oppgitt ermelengde. 

neste gang. 	 Fell raglan som på ryggen til det er 
strikket ca. 14 - 15 cm fra raglanfellin- 
gens begynnelse. Nå felles også 2 m. 
midt på ermet hver 4de omg. Når fel- 

JAKKE 	 lingen på den ene siden er så lang som 
på forstykket, felles her 2 m. annen- 

Ryggen: Legg opp 110 - 118 m. og strikk 
hver omg. til fellingen på den andre 

6 pinner rett fram og tilbake. Fortsett  siden er så lang som på ryggen. 
med mønster til arb. måler 36 - 39 cm. 

Fell av 6 m. i hver side. Videre felles 
raglan ved å felle 1 m. i hver side hver 	Montering: Arbeidet bør ikke presses. 

4de omg. til arb. måler 54 - 56 cm. Der- Sy jakken sammen. Hekle en omg. 
etter felles annenhver omg. til arb. må- 	fastm. rundt halsen og hold litt inn om 

ler hel lengde. 	 nødvendig.  

Kantebånd på ermene (strikkes rett maskene ikke blir vridd. Det er bare 
fram og rett tilbake — i tillegg til møn- 	annenhver pinne (den som strikkes 
steret strikkes 1 rett m. i begynnelsen 	med bunnfargen fra retten) som er teg- 
og slutten av omg). 	 net inn. På vrangen strikkes alle m. rett 
Legg opp på liten rundpinne 67 m. med 	med blått garn. Når mønsteret er fer- 
blått garn og strikk 1 pinne rett. Strikk 	dig, strikkes 1 pinne hvitt, 1 pinne blått 
deretter 1 pinne rett med hvitt garn 	1 pinne hvitt og 2 pinner blått. Fell av 
(retten). 	 fra vrangen. Sy maskinsømmer på hver 
Strikk 1 pinne rett tilbake med blått 	side og klipp vekk trådene. Sy sammen 
garn (vrangen), men la det være ca. og sett kantebåndene nede på ermene. 
10 cm garn mellom første og siste m. 
slik at maskene på rundpinnen ikke Kantebånd langs forkantene og rundt 
strammes. 	 halsen (strikkes i et stykke): 
Strikk 1 pinne rett med hvitt garn fra 	Legg opp på stor rundpinne 379 - 395 m. 
retten og 1 pinne rett med blått garn 	og strikk som kantebånd på ermene. 
fra vrangen. 	 Her er det ikke nødvendig å ha tråd 
Så strikkes mønsteret etter tegningen. 	mellom første og siste m. Sy maskin- 
Strikk med bunnfargen (på retten) og 	sømmer i skjøten og klipp opp. Sy kan- 
ta alle mønstermaskene løs av (mørk tebåndene på og brett hjørner i halsen. 
rute på tegningen). Pass på at disse 	Sett i en stor tinnhekte (se bildet). 

Beskrivelse av mønsteret. 

Her er tegnet inn omg. som strikkes fra retten med bunnfargen. 
Mønstermaskene tas løs av. På vrangen strikkes alle m. rett med 
mønsterfargen. 
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