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RETTELSER
Her er en oversikt over rettelser til 1. og 2. opplag av Tiddelibomstrikk. Rettelsene under er
markert med bold tekst. Finner du ikke det du leter etter, kan du sende meg en e-post på
post@tiddelibom.no, så skal jeg forsøke å svare etter beste evne.
#3I1JAKKE S. 53
Under avsnittet BOL:
1. p (retten): strikk knappestolpe med knapphull, strikk 1 vridd r, *1 vr, 1 vridd r*, gjenta *—* til det gjenstår 4 m på p,
strikk knappestolpe (uten knappehull).
#3I1SELEBUKSE S. 65
Garnmengde:
ca. 50 - 50 - 50/100 - 100 - 150 - 150/200 g
#TIGHTSMEDPOMPONGER S. 82
Høyre kolonne, nest øverste setning:
Nå strikkes det glattstrikk rundt i omg til arb måler ca. 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 cm fra maskemarkøren midt bak
og ned.
#HULLMØNSTRETROMPER S. 90
Helt på slutten av avsnittet FORSTYKKET:
Strikk diagrammet mellom kantm i hver side til arb måler ca. 21 - 24 - 25 - 29 - 33 - 35 cm fra oppleggskanten øverst.
Strikk *1 omg r, 1 omg vr*, gjenta *—* 3 ganger (= 3 riller).
Fortsett å strikke fra ** FELLING.
Under avsnittet BAKSTYKKET:
Gjenta fellingene innenfor kantm på hver p til du har 19 m igjen på p. Fortsett å strikke frem og tilbake uten å felle til arb
måler ca. 21 - 24 - 26 - 31 - 36 - 38 cm fra oppleggskanten.
Under avsnittet ** Seler:
Snu arb og gjenta 2. og 3. p til selen måler ca. 11 - 11 - 13 - 13 - 15 - 15 cm. På neste pinne fra retten strikkes det knapphull slik; løft 1 m løst av som om den skulle strikkes r, strikk 1 vridd r, 1 vr, 2 vridd r sammen, 1 kast (= knapphull),
strikk 1 vridd r, 1 vr, 1 vridd r, 1 r. Gjenta 3. og 2. p en gang. Fell av og fest tråden. Strikk en sele til på samme måte. Fest
alle løse tråder og sy fast to knapper foran på romperen.

#NYFØDTJAKKA S. 101
Under avsnittet HALS:
STØRRELSENE PREMATUR - 0 - 3 MND
1. p (retten): strikk knappestolpe med knapphull, strikk diagram over de 19 - 31 - 31 m på forstykket, strikk *2 r
sammen, 2 vr sammen*, gjenta *—* over de neste 12 m på første erme (= 8 m felt), strikk diagram over bakstykket,
strikk *2 r sammen, 2 vr sammen*, gjenta *—* over m på det andre ermet (= 8 m felt), strikk knappestolpe.
STØRRELSENE 6/9 - 12/18 MND
1. p (retten): strikk knappestolpe med knapphull, strikk diagram over de 31 m på forstykket, strikk 2 r sammen, 2 vr
sammen, *1 vridd r, 1 vr, 2 r sammen, 2 vr sammen*, gjenta *—* over de neste 6 m på det første ermet (= 6 m felt),
strikk diagram over bakstykket, strikk 2 r sammen, 2 vr sammen, *1 vridd r, 1 vr, 2 r sammen, 2 vr sammen*, gjenta *—*
over de siste m på andre erme (= 6 m felt), strikk knappestolpe.
ALLE STØRRELSER
Totalt maskeantall: 65 - 89 - 89 - 93 - 93 m.
#VOTTMEDDOTTER S. 109
Under avsnittet VOTT MED DOTTER:
Bytt til strømpep nr. 4 og strikk etter diagrammet. Strikk de 2 første linjene i diagrammet, gjenta diagramrapporten til
votten måler ca. 12 - 14 cm fra oppleggskant, og strikk diagrammet ferdig.
#DOBBELTSPENTHETTEJAKKE S. 153
Under avsnittet BOL:
Fell av på siste p (fra vrangen) 4 m i hver side til ermehull slik: løft 1 m av p som om den skulle strikkes vr (med tråden
foran arb), strikk diagram B - B - A - A linje 4 over de første 31 - 33 - 36 - 39 m, fell av 4 m, strikk videre 44 - 49 - 55 - 60
m over bakstykket, fell av 4 m, strikk videre etter diagram til det gjenstår 1 m på p, strikk 1 vr.

