325 SOMMER FAVORITTER

02 TOPP PÅ TOPP
Side 41
GARNFORBRUK
Kort topp Ubleket hvit 0020 fjernes
Lang topp Ubleket hvit 0020 fjernes
325.05
BAKSTYKKET
Legg opp og strikk som forstykket men uten V-hals. Strikk til
bakstykket er 3 cm kortere enn forstykket. Fell av de midterste
17 (23) 23 (27) 27 m.

08 FAVORITT STRIPEGENSER
Side 55 2. spalte, 6. linje
3. p: Strikk 1 r, *strikk den løsem og kastet vr sammen, 1 r*,

11 FNUGG TOPP
Side 62
PLAGGETS MÅL
Hel lengde ca 62 (64) 66 (68) 70 cm
1. spalte
Strikk til ermehullet, målt rett opp, måler 17 (18) 19 (20) 21
cm.
15 BOLERO FINJAKKE
Side 70
PLAGGETS MÅL
Ermelengde ca 30 (30) 30 (32) 32 (32) cm
MONTERING
Sy sammen ermekanten.
Halskant:
….. strikk opp ca 140 (140) 148 (148) 156 (156) m og….
Fortsett med mønster etter diagram A fram og tilbake til
diagrammet er strikket 1 gang i høyden. Strikk 1 p glattstrikk
fra retten og strikk 2 m r sammen over alle felt med 4 r i
diagrammet. Strikk 2 p glattstrikk.
Fell av fra vrangen med vr m.

16 BOLERO JENTEJAKKE
Side73
MONTERING
Sy sammen ermekanten
Halskant: Strikk 1 kantm, videre fra 7. eller 1. p i
diagrammet over høyre forkant, strikk opp ca 76 (76) 84
(84) m og slutt med venstre forkant, 1 kantm på p nr 3,5.
NB! m-tallet må være delelig på 8+6.
Fortsett med mønster etter diagram A fram og tilbake til diagrammet er strikket 1 gang i høyden. Strikk 1 p glattstrikk fra
retten og strikk 2 m r sammen over alle felt med 4 r i
diagrammet. Strikk 2 p glattstrikk.
Fell av fra vrangen med vr m.

17 DUETT TOPP & SKJØRT
Side 74
PLAGGETS MÅL
Topp
Overvidde ca 77 (869 96 (102) 109 cm
Hel lengde ca 42 (44) 46 (48) 50 cm

