Tema 19 Nr 22
Tovet veske i peer gynt
Mål:
Før toving: 53 x 60 cm
Etter toving: ca 42 x 38 cm
Garn:
peer gynt: (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 91 m)
Garnmengde:
Farge 1: Mørk grå 1053: 150
gram
Farge 2: Grå 1042: 150 gram
Farge 3: Lys grå 1032: 50 gram
Farge 4: Koks 1088: 100 gram

Montering:
Sy sammen bunnen og sidene.
Se til at markeringstrådene møtes i sidene.
Form bunnen ved å brette denne
opp mot sidesømmen og sy en
søm ved markeringstråden i begge sider.
Fjerne markeringstråden og tov
veska hardt i maskin.

Veiledende pinner:
Nr 5
Strikkefasthet:
18 m x 23 p glattstrikk på p nr 5
= 10 x 10 cm
Tips: Bruk et nøste til hvert
fargefelt. Ved fargebytte krysses
trådene på baksiden slik at det
ikke blir hull.
Legg opp med p nr 5: 48 m med
farge 1 og 48 m med farge 2.
Strikk glattstrikk med denne
fargeinndelingen. Etter 9. p settes en markeringstråd i sidene,
fortsett med ytterligere 34 p.
Strikk nå etter følgende fargeinndeling: 25 m farge 1, 23 m
farge 3, 23 m farge 4, 25 m farge 2. Fortsett med denne inndelingen i totalt 32 p.
Fortsett med: 25 m farge 2, 23
m farge 4, 23 m farge 3, 25 m
farge 1. Strikk denne inndelingen
i totalt 32 p.
Strikk deretter: 48 m farge 2, 48
m farge 1 i 32 p.
På neste p felles de første 20 m,
strikk 16 m, fell 24 m (følg fargeinndelingen), strikk 16 m, fell 20
m.
Strikk hank over de avsatte 16
m, 46 p med farge 4, legg arb til
side.
Strikk andre siden på samme
måte. Maska sammen hanken
med de andre 16 avsatte m.
Brett håndtakene dobbelt og sy
til.
Strikk en side til på samme måte.
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