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Den originale, maskinskrevne oppskriften bærer preg av å være fra 70-tallet og vil gi en
meget bredskuldret genser dersom den følges nøyaktig. For et litt mer moderne snitt kan
følgende enderinger (i fet skrift) anbefales på bolen:

BOLEN:
Legg opp på rundp. nr 2,5 i farge B……………………………………..
Strikk 3 cm glattstrikk til oppbrett. Strikk taggekant: 2r sm. kast
omg. Ut. Bytt til pinner nr 3 og strikk 1 omg. rett mens det økes
jevnt over gang til…………………………………………………………….
Stripebord nr 1 strikkes i 9cm mens det økes 2m i hver side hver
3. cm, i alt 2 ganger, som anvist
til…………………………………………………………………………………
Start med 3 omg i farge A og videre med bord nr 2.
Etter bord nr 2 skal det strikkes glattstrikk i farge A. Det
anbefales å kun øke til masketallet til det er delelig med 36
for å passe til bord nr 3. Det nye masketallet for hver
størrelse tilsvarer da…………………………………………………….
og økningen gjøres jevnt fordelt i hver side av strikketøyet.
Strikk til arbeid måler ifra
taggekant………………………………………………………………………
eller til ønsket lengde.
Strikk så bord 2, videre bord 3 og igjen bord 2 (som på
mønsterarket s. 3). Strikk videre 4cm med A og begynn å felle for
hals: legg av midt foran…………………………………………………….
Strikk fram og tilbake og fell på hver side av halsåpningen
henholdsvis 3m, 2m, 1m, 1m. Strikk så to omganger uten å felle
av. Legg av midt bak…………………………………………………………
og fell av resten.
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Montering:
Oppskriften legger originalt opp til å klippe bort større partier av bolen for montering.
Dersom bolen er strikket som beskrevet over anbefales det å klippe rett ned i hver side for å
gi rom for innsetting. Mål med ermet hvor lang oppklippingen skal være. Bruk symaskin til
å sy tette sømmer rundt området før klipping.

Garnmengde:
Anbefalt mengde garn vist seg å være noe feil. Erfaringene har vært at det er litt lite av farge
A og litt i overkant av farge B. For størrelse small anbefales det å skaffe ett eller to ekstra
nøster av garn A (bunnfargen).

