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Eirajakke til små barn, s. 7
Rundfelling, 2. avsnitt: På neste rette pinne strikkes med bunnfarge *3 r, 2 r sm* til det står igjen 4
(6) m før mb-masken. Strikk disse, deretter 4 (6) m forbi mb-masken. Strikk så *2 rsm, 3 r* ut omg. Du
har nå 161 (181) m på p.

Eirajakke til store barn, s. 9
Rundfelling, 2. avsnitt, 6. linje: Du har nå 191 (213) m på p. Strikk vrang tilbake, mens du
feller jevnt fordelt 0 (2) m (justering for diagram C).

Eirajakke til voksne, s. 12
Tilbehør: Knapper
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Ermer, 1. avsnitt, 7. linje (etter diagram A): Strikk videre i glattstrikk med bunnfarge til arb.

måler 22 (23) 24 (25) 26 cm.
Rundfelling, 4. avsnitt, 10. linje: Fortsett slik, 7 m forbi forrige vendepunkt til du har 4 (4) 5 (5) 6
vendinger på hver side av mb-masken.

Knappestolpe, 1. linje: Plukk opp ca 100 - 120 m fra der bretten på halskanten(...)
9. linje: (...)strikk til stolpen er 1,5 cm. Nå strikkes det inn ønsket antall knapphull jevnt
fordelt over stolpen.

Lue, s. 15
Legg til 10g garn på alle størrelsene.

Rundsjal, s. 16
Skjellmønster, 4. linje: (…) til du har 2 riller. Sett et merke ved omgangens begynnelse og
strikk rundt etter denne rapporten:
1. p: Strikk r
2. p: Strikk r
3. p: Strikk først [2 r sm] 3 ganger, [1 kast, 1 r] 5 ganger, 1 kast. Deretter strikkes *[2 r sm] 6
ganger, [1 kast, 1 r] 5 ganger, 1 kast.* Gjenta mellom * - * til det er 6 m igjen av omg. Disse str
[2 r sm] 3 ganger.
4.p: Strikk vr

Posebukse, s. 18
Kilen: 3. linje: Strikk til 3 m før mb-mrk. Strikk 2 vridd r sm, 1 r. Strikk en omg uten felling.

