
Rettelser til Strikkepoesi

Fridas røde pulsvarmere s. 114

RELIEFFSTRIKK
1., 2. og 3. omg: *3 r, 3 vr*. Gjenta fra *-* ut omg.
4., 5. og 6. omg: *3 vr, 3 r*. Gjenta fra *-* ut omg.
Gjenta disse 6 omg fortløpende.

Fridas fargerike korte jakke s. 136
Feil i tegnforklaring til Diagram II, tredje farge ovenfra, den lilla ruten skal 
være farge 5, ikke farge 3 som oppgitt

Leah s. 160
Feil i tegnforklaring til Diagram II, teksten er feil på de to tegnforklaringene 
- se riktig utgave under.

Sett 1 m på hjelpep bak arbeidet, 2 r, strikk m på hjelpep vr. 

Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet, 1 vr, strikk m på hjelpep r. 

Under sammenstrikking:
Fell så til raglan slik: Fell hver omg totalt 4 (5) 6 (7) 9 ganger og hver 2. omg x 26 (27) 28 (31) 
33.

Aftenhimmel s. 18
Det har sneket seg inn en ekstra setning som skal strykes etter innstrikking 
av hjelpetråd til lommer: Denne setningen strykes: På neste p legger du opp 
20 m der det ble satt av m.
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Veksler mellom farge 1, 2,3, 4 og 5. 
Se stripemønster

middels

Høstpoesi s. 42



Morgenlys s. 68

Nytt diagram:

Fridas Vinterkjole s. 130/131

Nye diagrammer:

Diagram I

Start her
1 rapport = 14 m

Norne s. 156

Halskanten har falt ut av oppskriften.
Halskant: Strikk opp m i halsringningen med p nr. 4, 50 (52) 54 (56) m i 
halsringningen foran og 40 (42) 44 (46) m bak. Strikk 1 omg vridd r og 6 omg 
glattstrikk. Fell av. La kanten rulle seg.



Diagram II

Start her
1 rapport = 14 m


