
Rettelser 1311 

Nr 3

Topp

Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Heklenål nr 4

Øverste del:
Beg med erme.
Legg opp (92) 96 (100) m på 
rundp nr 4, og strikk 5 p r frem og 
tilbake (= riller) til kant. 
Strikk 2 p glattstrikk. Fortsett med 
glattstrikk, samtidig som det økes 
1 m i hver side innenfor 1 kantm.

Halsringning forstykke:
Strikk og fell til hals på de neste 5 
p fra vr-siden 5,4,3,2,1 m = (66) 70 
(74) m. 
Strikk til halsringningen måler (13) 
15 (15) cm, slutt med helt eller 
halvt mønster.
Øk på de neste 5 p fra r-siden 
1,2,3,4,5 m = (81) 85 (89) m. 
Legg forstykket til side. 
Halsringning bakstykke:
Strikk og fell til halsringning som 
på forstykke, men speilvendt. 
Sett for- og bakstykke inn på 
samme rundp og strikk over alle m 
= (162) 170 (178) m. 
Strikk til arb fra siste økning 
måler (10) 13 (16) cm.
Fell 21 m i hver side.
Strikk det andre erme.

Montering:
Hekle 1 omg fm rundt halsen med 
heklenål nr 4.

Nr 4

Topp med lange masker

Garnmengde: 
Beige 2741: (250) 300 (350) 400 
gram

Bakstykke: 
Strikk (5) 6 (6) 6 cm glattstrikk, 
samtidig som de 2 ytterste m i 
hver side strikkes r på alle p. 
Fortsett slik fra r-siden: (4) 2 (3) 2 r, 
*1 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* i alt (7) 8 
(8) 8 ggr, *2 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* 

i alt (14) 15 (16) 18 ggr, *1 r, 2 r 
sm*, gjenta fra *-* i alt (7) 7 (8) 8 
ggr, (4) 5 (3) 2 r = (78) 82 (86) 90 
m. 
Strikk 1 p vr fra vr-siden.

Nr 5

Kort jakke i dobbelt garn

For- og bakstykke: 
Fortsett med glattstrikk innenfor 
kantm slik: Strikk 5 kantm, (8) 8 
(9) 9 m (= forstykke), strikk og 
sett et merke rundt de neste 3 m, 
strikk (5) 6 (6) 7 m (= erme), strikk 
og sett et merke rundt de neste 3 
m, strikk (21) 21 (23) 23 m (= 
bakstykke), strikk og sett et 
merke rundt de neste 3 m, strikk 
(5) 6 (6) 7 m (= erme), strikk og 
sett et merke rundt de neste 3 m, 
strikk (8) 8 (9) 9 m, 5 kantm  (= 
forstykke).

For- og bakstykke: 
Legg opp (6) 10 (10) 12 m  mellom 
for- og bakstykke = (131) 143 
(155) 167 m. 

Ermer: 
Når erme måler 4 cm, felles 2 m 
midt under erme og deretter med 
(5) 4 (4) 4 cm mellomrom i alt (5) 6 
(6) 8 ggr = (32) 36 (38) 40 m. 

Nr 13

Genser med
flettemønster

Garnmengde:
Vinrød 4060: (450) 500 (550) 600 
(650) gram 

Montering: 
Sy sm skuldrene.


