Rettelse Tema 35
Nr 6
”Eskimo” genser

Etter diagram, strikk med
gråmelert.
Fell av.

Nr 10
”Oslo” herregenser
Garnmengde:
Koks 1088: (500) 550 (600) 650
(700) 750 gram
Hvit 1002: (100) 150 (200) 200
(250) 250 gram

Nr 11
”Nordkapp” kofte uten
lus

Nr 7
”Nordkapp” kofte med
lus
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (295) 319 (337) 361
(379) m.
Sett et merke i hver
sammenføyning.
Strikk 2 omg glattstrikk med oker.
Strikk 2 omg diagram B. Fortsett
med diagram B, samtidig som det
felles til raglan ved hvert merke
slik:
*Strikk til 2 m før første merke, 2 m
vridd r sm, 2 r sm*, gjenta fra *-* =
8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg til
det er felt i alt (20) 20 (22) 24 (25)
ggr. Sett de midterste (19) 19 (21)
23 (25) m av forstykke på en hj.p til
hals, (inkl 5 oppklippsm).
Strikk frem og tilbake og fell videre
2 m i beg av hver p hele tiden,
samtidig som raglanfellingen
fortsetter som før der det er mulig,
og det er felt i alt (27) 28 (30) 32
(33) ggr på bakstykke.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (295) 319 (337) 361
(379) m.
Sett et merke i hver
sammenføyning.
Omg beg midt foran.
Strikk 2 omg glattstrikk, og 2 omg
diagram. Fortsett med diagram og
fell til raglan ved hvert merke slik:
*Strikk til 2 m før første merke, 2 m
vridd r sm, 2 r sm*, gjenta fra *-* =
8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg til
det er felt i alt (20) 20 (22) 24 (25)
ggr. Sett de midterste (19) 19 (21)
23 (25) m av forstykke på en hj.p til
hals, (inkl 5 oppklippsm).
Strikk frem og tilbake og fell videre
2 m i beg av hver p hele tiden,
samtidig som raglanfellingen
fortsetter som før der det er mulig,
og det er felt i alt (27) 28 (30) 32
(33) ggr på bakstykke.
Etter diagram, strikk med mørk
brunmelert.
Fell av.

