
Rettelse 1201 sisu

Nr 19 

G e n s e r m e d r u n d t 
bærestykke

Bærestykke:
Strikk  med lyng ermene inn på 
for- og bakstykke = (244) 268 
(292) 312 (336) m. Strikk (1) 4 
(7) 7 (10) omg glattstrikk 
samtidig som det på siste  omg 
felles (4) 16 (28) 24 (36) m 
jevnt fordelt.
Strikk  mønster etter diagram C, 
fell som diagrammet viser = 
(120) 126 (132) 144 (150) m. 
Skift til lyng og strikk glattstrikk 
til arb måler (34) 38 (42) 46 
(50-53) cm.
Samtidig som m-tallet på siste 
omg reguleres til (110) 114 
(118) 124 (128) m.
La m være på p til halskant.

Montering: 
Sy sm under ermene.
Halskant: 
Skift til rundp nr 2½ og strikk (5) 
6 (6) 7 (7) cm vr-bord rundt 1 r, 
1 vr. 
Fell av litt løst. Brett halskant 
dobbel mot vr-siden og sy til.

Nr 22

Guttevest med glidelås

For- og bakstykke:
Skift til koks og strikk glattstrikk 
og mønster etter diagram over 
22 m  i hver side til arb måler 
(26) 29 (32) 35 (38) 37 cm.

Bakstykke:
S t r i k k f r e m o g t i l b a k e i 
glattstrikk og mønster etter 
diagram til arb måler (36) 40 
(44) 48 (52) 52 cm.

Nr 24

Flettegenser til gutt

Nr 5

Vest til gutt

Bakstykke:
Strikk til arb måler (33) 39 
(43) 48 (50) 52 cm. 
Fell de midterste  (24) 26 
(26) 28 (30) 32 m til 
nakke, og strikk hver side 
ferdig for seg. 
Fell videre  mot nakke, 
annenhver p 2,2,1 m, 
s a m t i d i g s o m d e t 
skråfelles til skulder fra 
ermehul ls iden (5,6,6) 
6,6,6 (6,6,7) 6,7,7 (7,7,8) 
8,8,9 m. 
= (17) 18 (19) 20 (22) 25 
skuderm. 

Nr 15

Genser med sjalskrage 
og fletter

Skift til rundp nr 3 og strikk 1. 
omg slik: (21) 24 (27) 30 (33) m 
vr-bord, *9 m r samtidig som 
det økes 1 m over de 9 m, 15 m 
vr-bord, 21 m r samtidig som 
det felles 1 m over de 21 m, 15 
m vr-bord, 9 m r samtidig som 
det økes 1 m over de 9 m*, (39) 
45 (51) 57 (63) m vr-bord, 
gjenta fra  *-*, slutt med (18) 21 
(24) 27 (30) m vr-bord = (218) 
230 (242) 254 (266) m. Strikk 
videre med denne inndeling:
Strikk  (21) 24 (27) 30 (33) m vr-
bord, *flette 1, 15 m  vr-bord, 
flette 2, flette 1, 15 m vr-bord, 
flette 2*, (39) 45 (51) 57 (63) 
m vr-bord, gjenta fra  *-*, slutt 
med (18) 21 (24) 27 (30) m vr-
bord = (218) 230 (242) 254 
(266) m.

Nr 2

Tunika med broderte 
hjerter



Hals: Strikk opp ca (104) 108 
(112) 116 (120) 124 m (inkl m 
på hj.p) med rosa på rundp nr 3 
rundt halsen.

Nr 10

Jakke med hjerter

Ermer: 
Legg opp (56) 56 (60) 60 m med 
natur på strømpep nr 2½ og 
strikk 3 omg glattstrikk rundt.


