313 RETTELSER
NR 02
Raglanjakke
Raglanfelling:
Sett alle deler inn på en rundp i denne
rekkefølgen:
Ene forstykket, ene erme, bakstykket,
andre erme, andre forstykket = i alt
(173) 193 (213) 233 (253) m. Sett et
merke i alle 4 sammenføyningene.
Strikk 2 p glattstrikk fram og tilbake
over alle m, unntatt forkantm som
hele tiden strikkes i rettstrikk (riller).
Videre felles raglan på p fra retten ved
å strikke 2 vridd r sammen før hvert
merke og 2 r sammen etter (= 8 m
felt). Fell i alt (10) 12 (14) 16 (18)
ganger = (93) 97 (101) 105 (109) m
igjen. Strikk 1 p vr fra vrangen etter
siste felling.
NR 03
Kanter rundt bena
Strikk opp (54) 58 (62) m med frg 2
fra oppleggs kant til oppleggs kant på
rundp nr 2 og strikk 5 p vrangbord
frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Øreklaffer:
Snu arb på vrangen, mål (4) 4½ (5)
cm fra midt bak og stikk opp 16 m
med frg 2 på p nr 2½ i 1. omg med
glattstrikk.
NR 04
Ermer:
Sett erme m inn på p nr 2½. Strikk
rettstrikk fram og tilbake, men legg
opp 4 m i beg og 3 m i slutten av
første p = i alt (54) 57 (60) m. Videre
felles 1 m i beg og slutten av p
innenfor 1 m ca hver cm (2) 3 (3)
ganger = (50) 51 (54) m igjen.
NR 05
Alt I og II
Dressen strikkes ovenfra og ned i
rettstrikk (= riller)
Beg øverst i halsen og legg opp med
frg 1 på p nr 2½ (60) 70 (80) m.
Ermer:
Sett erme m inn på p nr 2½.
Sokker
Beg midt bak og legg opp med frg 2
på p nr 2½ (32) 36 (40) m.

NR 06
Strømper
Legg opp på strømpep nr 2 (30) 36
(42) m med oransje. Strikk 1 r, 1 vr
rundt (6) 7 (8) cm. Skift til p nr 2½.
Nr 08
For- og bakstykke:
Fell vider på samme måte ca hver
(1½.) 1½. (1½.) 2. (2.) cm, men når
arbeidet måler (13) 15 (17) 19 (21)
cm, strikkes det inn en avvikende
farge over de midterste (21) 23 (25)
27 (29) m på hver forstykke til
lommer.
Fortsett over alle masker og fell i
sidene som før til i alt (13) 14 (15) 16
(17) fellinger. Fortsett over alle
masker og fell i sidene som før til i alt
(13) 14 (15) 16 (17) fellinger = (165)
177 (189) 201 (213) m igjen. Når arb
måler (22) 27 (31) 35 (39) cm, deles
det inn i for- og bakstykke:
Montering:
LOMMER:
Plukk ut tråden i den avvikende
fargen, sett nederste maskerekke på
p nr 2 og øverste på p nr 2½.
Over nederste maskerekke strikkes
kant til lommen:
Strikk 1 p r fra retten + 1 p r fra
vrangen. Fell av fra retten med r m.
Hekle fra retten en rad krepsem.
Over øverste maskerekke strikkes
lommefor:
Strikk glattstrikk fram og tilbake til
lommeforet måler (6) 6½ (7) 7½ (8)
cm, slutt med en p fra vrangen. Fell
av med r m.
Sy lommeforet til kåpen

Nr 12
For- og bakstykket
Strikk videre frem og tilbake og fell
ytterligere til halsen i beg av hver p
(2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1
m. Når arb måler (26½) 30½ (34½)
38½ cm felles de midterste (26) 28
(30) 32 m på bakstykke og hver side
strikkes ferdig for seg.

NR 14
Lue
Legg opp (88) 96 (104) 112 m med frg
2 på rundp nr 2 og strikk 3 p
vrangbord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 2½ og strikk rillestrikk
til arb måler (11) 12 (13) 14 cm.
Fell på neste p slik: Strikk (1) 1 (1) 1 r,
*2 r sammen (9) 10 (11) 12 r*, gjenta
fra *-* til det gjenstår (10) 11 (12) 13
m, slutt med 2 m r sammen, (8) 9 (10)
11 m r.
Strikk 1 p uten å felle.
Fell på neste p slik: Strikk (1) 1 (1) 1
m r, *2 r sammen, (8) 9 (10) 11 m r*,
gjenta fra *-* til det gjenstår (9) 10
(11) 12 m, slutt med 2 m r sammen,
(7) 8 (9) 10 m r.
NR 15

.

