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Belegg for glidelås:
Strikk opp med frg 4 på p nr 2 ½ ca 14 m pr 5 cm
langs ene kanten på halskanten der hvor glidelåsen
skal være. Strikk 6 p glattstrikk fram og tilbake. Fell av.
Strikk på samme måte på andre siden.
Venstre side:
Begynn fra en p fra retten og legg opp 4 nye m i slutten
av p. Snu.
Vrangen: 4 r = beleggm, 2 vr sammen, 2 r, *løft neste m
av som om den skulle strikkes vr, la tråden være på
forsiden av arb, flytt den løftende m tilbake på venstre
p, snu.
Retten: Strikk tilbake (ta ikke første m løs av) slutt med
4 vr = beleggm, snu.
Vrangen: 4 r, 2 r sammen, strikk vrangbord til du
kommer til m som ble løftet av på forrige p, strikk m og
tråden som ligger rundt denne (‘kastet’) sammen til 1 r
m, strikk 3 m vrangbord*, gjenta fra * til *.

31604 Baby
Ermer med vrangbord
Legg opp med frg 1 på p nr 2 (34) 36 (38) 42 (46) m.
Strikk rundt 1 r, 1 vr til arbeidet måler 5 cm.
Skift til p nr 2 ½ og øk 1 m først på omg for alle str. Øk
så hele tiden 1 m i beg og slutten av omg ca hver 1 ½
cm (9) 11 (13) 14 (15) ganger = (53) 59 (65) 71 (77) m.
Fortsett med glattstrikk til ermet måler ca 2 cm før
oppgitt lengde. Strikk Mønster E, vreng ermet, fortsett
med frg 1 og strikk 6 p glattstrikk frem og tilbake til
belegg. Øk 1 m i hver side annenhver p slik at sidene
på belegget blir skrådd. Fell av litt løst. Strikk et erme til
på samme måte.
Ermer med brettekant
Legg opp med frg 1 på p nr 2 (34) 36 (38) 42 (46) m.
Strikk 1½ cm glattstrikk rundt. Strikk 1 omg vr =
brettekant. Skift til p nr 2 ½ og øk 1 m først på omg for
alle str. Øk så hele tiden 1 m i beg og slutten av omg ca
hver 1 ½ cm (9) 11 (13) 14 (15) ganger = (53) 59 (65)
71 (77) m. Etter det er strikket ca 1 cm fra brettekanten
strikkes Mønster D. Fortsett med frg 1, men når ermet
måler ca 2 cm før oppgitt lengde strikkes Mønster E.
Etter Mønster E, vreng ermet, fortsett med frg 1 og strikk
6 p glattstrikk frem og tilbake til belegg. Øk 1 m i hver
side annenhver p slik at sidene på belegget blir skrådd.
Fell av litt løst. Strikk et erme til på samme måte.

