
Eventyrstrikk  
rettelser

Det blå båndet og Den lille havfruen
Overvidden på disse kjolene er  forvirrende
Det står at overvidden er 80 (86) cm, men det er målt på plagget, liggende flatt.
Plaggene skal sitte inntil, de er svært tøyelige og strikkefastheten er vanskelig å måle.
De vil derfor være mer korrekt å si at:
Overvidden passer ca. 85 – 95 (91 – 101) cm
 
Tommelise
Skjerf s 123:
Legg opp 288 m (Ikke 188 m som det står i mønstrene.)
 
Ringelihorn
Bolero s 112:
Sett merketråd midt oppe på skuldra med 39 (43) m til hver del (for- og bakstykke)
Legg opp 9 (11) m både i begynnelsen og slutten av p. Dette blir under ermet, i siden av boleroen. (= 48 
(54) m til hver del) På forsiden skal det felles på skrå oppover mot nakken mens det på baksiden skal økes 
m og deretter strikkes rett frem.
Bakstykket: Øk på annenhver p 2, 1, 1, 1 m, så på hver 4. p 1 m 3 ganger. (= 56 (62) m på bakstykket. Sett i 
en merketråd ved siste økning. Strikk videre rett fram.
Forstykke: Fell i begynnelsen på annenhver p:
For størrelse S/M:                         
2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1 m.
For størrelse (M/L):
2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1 m. Alle m fra forstykket er nå felt. Sett i merke ved siste fell-
ing. (…)
 
(…) , og det strikkes igjen rundt over disse 78 (86) m. Sett i merketråd midt under ermet. Fell 1 m på hver 
side av merketråden hver 3. cm 9 ganger (= 60 (68) m)
 
Veslefrikk med fela
Shorts s 115:
Der shortsen strikkes høyere bak har det sneket seg inn en feil:
(…) Snu og strikk 64 m, snu og strikk 56 m tilbake.
Snu og strikk 48, snu og strikk 40 m tilbake. Snu, skift til p nr. 3,5 og strikk…
 
Fra fjellet og seteren
·         Diagram til genser s 118
Hjertene i diagrammet er ikke med…  
- på side 129 er de samme diagrammene og der er hjertene påtegnet slik at det er mulig å se etter dem 
eller tegne inn hjertene i diagrammene side 118 etter disse.
·         Shorts
Der shortsen strikkes høyere bak har det sneket seg inn en feil:
(…) Snu og strikk 64 m, snu, strikk 56 m tilbake.
Snu, strikk 48, snu, strikk 40 m tilbake. Snu, skift til p nr. 3,5 og strikk…

Lykke til!  
Hilsen Ingvill


