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47.01 Lille Lotta kjole 
Etter mønster A i livet: 
Videre skal det strikkes mønster etter diagram C over de midterste 11 m på forstykket og glattstrikk over de 
øvrige m. Strikk til arbeidet måler 1 cm fra den siste vr-omgangen. Fell av 6 m i sidene (3 m på hver side av 
merkene). Videre strikkes for- og bakstykket ferdig hver for seg. 
Forstykket: 
...til ermehullet måler 6 (7) 7 (8) 9 cm. NB! Mønster C skal i alt gjentas 2 (2) 3 (3) 3 ganger i høyden. Når alle 
rapportene er strikket, strikkes glattstrikk over alle m. 
 
47.02 Ulrik & Ulrika babysett 
Rettelse i økninger og masketall på ermet: 

Sett et merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av merket hver 1,5. (2.) 2. (2.) 2. cm i alt 7 (7) 7 
(8) 8 ganger = 50 (52) 54 (58) 60 m. 

Rettelse i forhøyning på buksen: 
Strikk til det gjenstår 6 m før det ene sidemerket, snu, ta 1 m løst av 
og strikk til det gjenstår 6 m før det andre sidemerket, snu, kast og 
strikk til det gjenstår 12 m til sidemerket (kastet ikke medregnet). 
Snu, kast og strikk til det gjenstår 12 m til sidemerket. Snu, kast og 
strikk til det gjenstår 18 m til sidemerket. Fortsett slik, med 6 m 
mindre for hver gang, til det er i alt 4 (4) 5 (5) 5 vendinger i hver 
side.  

 
47.06 Silke knoppejakke 
Rettelse til sokker, størrelse 1-2 år: 
 Det skal legges opp 56 m (var 50), strikkes til arbeidet måler  

6 cm og da felles det av 22 m (var 19) i hver side. 
Rettelse i tegnforklaring: 

 
 
47.09 Mia & Mio genser 
Rettelse i garnforbruk: 
SKY - DL 302 3 (3) 4 (5) nøster 
SOUL - DL 214 2 (2) 2 (3 nøster 
 
Tegn for fellinger manglet i diagram B: 
  

 


