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371.01 og 371.02 ALSA GENSER 
Rettelser i oppgitt overvidde og m-tall på bolen: 
Overvidde: 97 (106) 112 (126) 132 cm 
 
BOLEN  
Legg opp 176 (192) 204 (228) 240 m med 1 tråd i hver kvalitet på rundp nr 4 og strikk 5 cm vrangbord rundt med 2 vridd r, 2 vr. 
Skift til rundp nr 4,5 og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det økes 28 m (likt alle størrelser) = 204 (220) 232 (256) 268 m. 
Sett et merke i hver side med 102 (110) 116 (128) 134 m til hver del. Strikk videre med denne inndelingen: *Strikk 13 (17) 20 (26) 
29 m mønster etter diagram C, 76 m mønster etter diagram A, 13 (17) 20 (26) 29 m mønster etter diagram C*, gjenta fra *-* = 
210 (226) 238 (262) 274 m. NB! Tilpass mønster C slik at det strikkes enten 2 r eller 2 vr før og etter mønster A.  
Når arbeidet måler 41 (42) 43 (44) 45 cm, felles 6 m av i hver side (= 3 m på hver side av merket) til ermehull og hver side 
strikkes ferdig for seg.  
BAKSTYKKET  
= 99 (107) 113 (125) 131 m.  
Strikk mønster fram og tilbake, og fell videre til ermehull i hver side på hver 2. p 2,1,1,1 m = 89 (97) 103 (115) 121 m.  
Strikk til arbeidet måler 57 (59) 61 (63) 65 cm. Fell av de midterste 37 (41) 43 (51) 53 m og strikk hver side for seg. Fell videre til 
nakken på hver 2. p 3,2,1 m = 20 (22) 24 (26) 28 skulderm. NB! Om fellingene påvirker kast og 2 m sammen, strikkes m r. Strikk 
til arbeidet måler 60 (62) 64 (66) 68 cm. Fell av. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.  
FORSTYKKET  
= 99 (107) 113 (125) 131 m.  
Strikk og fell til ermehull som på bakstykket.  
Strikk til arbeidet måler 53 (55) 57 (59) 61 cm.  
Fell av de midterste 29 (33) 35 (43) 45 m og strikk hver side for seg. 
 
Rettelser i fellinger til ermetopp: 
Fell til ermetopp i hver side på hver 2. p 3,2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1,1,1,1) 3,2,2,2,1,1,1,1,1 (3,2,2,2,2,1,1,1,1,1) 3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 m, 
videre 1 m på hver 4. p 3 ganger og på hver 2. p 4,4,5 m = 11 (11) 11 (11) 11 m. 
 

371.03 og 371.04 ALSA LUE & HALSTUBE 
LUE  
Legg opp 100 m med 1 tråd i hver kvalitet på lite rundp nr 3,5 og strikk 6 cm vrangbord rundt med 2 vridd r, 2 vr.  
Skift til p nr 4,5, strikk 1 omgang glattstrikk og øk 20 m jevnt fordelt = 120 m. Strikk mønster etter diagram B = 24 m.  
På neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen = 12 m.  
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden godt. 
 

371.06 ADYNA MØNSTERSKJERF 
KIDSILK ERLE 
Lys Denim 9040 
 

371.09/10 Acca skjørt 
Gjelder størrelse M  
Rettelse i tall etter 14 p glattstrikk: «... samtidig som m-tallet på siste omgang reguleres jevnt fordelt til 198 m.» 
 

371.19/20 AMBER GENSER 
FORSTYKKET, under avsnittet «Høyre side» 

Fell til v-hals vekselvis på hver 2. og hver 4. p innenfor diagram B, ved å strikke 2 m vridd r sammen til det gjenstår 38 (40) 44 
(48) 51 skulderm. Strikk til arbeidet måler 60 (62) 64 (66) 68 cm og sett de 10 første m mot v-halsen på en hjelpep.  
Fell av de resterende 28 (30) 34 (38) 41 m fra retten med r og vr m. 

 

MONTERING 

"...Strikk på samme måte over m på venstre forstykke og med mønster etter diagram C. Sy avfellingskantene sammen og sy 
kanten til langs halsringningen. Brett belegget mot vrangen og sy til med løse sting." 
 


