DSA 53 Rettelser
DSA 53.03 PERLE GENSER
Rettelse til ermene: I stedet for «Øk 1 m på hver side av merket...» skal det stå «Øk 1 m i hver side av
arbeidet...»
DSA 53.05 PAMILA GENSER
Rettelse til for- og bakstykke:
På siste p før hals/nakkefellinger, felles det 5 m jevnt fordelt over det midterste flettediagrammet, ingen
fellinger i dette diagrammet før.
DSA 53.06 PANSY GENSER
• Størrelse L: Det skal være 192 m på bolen, ikke 196. Det blir 98 m til for- og bakstykket, 192 m i alt
etter alle 3 fellinger og 3 økninger i sidene og 88 m mellom ermehullsfellingene før bolen legges til
side og ermene strikkes. På bærestykket blir det 304 m når alle delene settes sammen og 288 m etter
2 raglanfellinger, før mønsteret strikkes.
• Etter vrangborden nederst på bolen skal det strikkes 1 omgang med koks, ikke grå melert, før mønster
B.
• 1. omgang på bærestykket strikkes med grå melert, ikke koks.
DSA 53.07 PALLE GENSER OG HALS
Rettelse i garnforbruk
Genser og hals: 21 (22) 24 nøster (derav 17 (19) 21 nøster til genser)
DSA 53.11 PÅL GENSER
Rettelse i garnforbruk
Fat Faerytale
8
Big Sterk
10

(9) nøster
(11) nøster

DSA 53.08 PAGE RILLEGENSER
BÆRESTYKKET
Sett venstre ermet, forstykket, høyre erme og bakstykket inn på rundp nr 9 = 238 (246) 258 (274) m.
Sett et merke i hver sammenføyning (= merkem) og strikk videre rundt slik:
1. omgang: Strikk *1 vr, 1 patentm, strikk r til det gjenstår 2 m før merket, 1 patentm, 1 vr*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
2. omgang: Strikk vr.
Gjenta 1. og 2. omgang.
Samtidig som det felles til raglan slik: Strikk 2 r sammen etter patentm og 2 m vridd r sammen før patentm.
DSA 53.09 PETRONELLA SKJØRT
Rettelse i antall oppleggsm: Legg opp 140 (168) 200 m.
Rettelse i antall m på sidefeltene etter økninger: 49 (64) 73 m (ikke 65 (85) 97 m)
DSA 53.13 PAUL GENSER
Rettelse i raglanfellinger på ermene
Det skal felles 1 m i hver side på hver p, ikke 2. hver.
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DSA 53.14 PAULINE
Rettelse i diagram

DSA 53.16 POLLY SKJERF
Rettelse i garnforbruk
Skjerf
Natur 701
3 nøster
Lys grå 732
3 nøster
Rettelse til skjerf
Når det er strikket 2 trekanter med lys grå og 2 med hvit, felles 1 m av i venstre side på hver 2. p til alle m er felt
av.
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