Retteliste til ”Mormors Babyklassikere”
p. 8
Forkortelser mangler flg.:
SO – Slå om, Stm – stangmaske (hækling), TLMO – træk den løse maske over, udt – udtagning
VR – vrang, VR-siden - Vrangsiden, X – gange
p.20
Linje 8 fra neden står der: ”Slå 10 (12) 13 nye m op mod midten. Der strikkes fra pindens start (R-siden):
12 (14) 16 R fra R- og VR-siden (de 2 (2) 3 m mod halskanten + de 10 (12) 13 nye m), 14 (14) 14 m rib
*2VR 2R*, 6 (8) 8 R fra R- og VR-siden.”
Der skal stå: ”Slå 10 (13) 14 nye m op mod midten. Der strikkes fra pindens start (R-siden): 12
(15) 17 R fra R- og VR-siden (de 2 (2) 3 m mod halskanten + de 10 (13) 14 nye m), 14 (14) 14 m
rib *2VR 2R*, 6 (8) 8 R fra R- og VR-siden. Der er i alt 32 (37) 39 m.”
Linje 5 fra neden står der: ”Derefter strikkes 9 (10) 10 cm: 6 (8) 8 R (fra både R- og VR-siden) 20 (20) 22 m
rib *2VR 2R* 6 (8) 8 R (fra både R- og VR-siden).”
Der skal stå: ”Derefter strikkes 9 (10) 10 cm: 6 (8) 8 R (fra både R- og VR-siden) 20 (21) 23 m rib
*2VR 2R* 6 (8) 8 R (fra både R- og VR-siden).”
p. 21
Linje 1 fra oven står der: ”2m af 1R (4R luk2m af 2R) (3R luk 3m af 2R) 20 (20) 22 m rib”
Der skal stå: ” 2m af 1R (4R luk 2m af 2R) 3R luk 3m af 2R 20 (21) 23 m rib”
p. 58
Smock mønster strikket på rundpind:
11. omg: 2 VR 2R * 2VR før nu højre pind ind i mellem 6. og 7. m osv.*
12. omgang: som 6. omg.
p. 78
Efter den nederste linje mangler flg. tekst: ”mærket flugter med kanten af ribben.”
Der skal rettes til gul ikke orange ende.
p. 90
På 2. nederste linje rettes: ”Luk 3 (3) 3 (4) m før og 3 (3) 3 (4) m efter” til ”Luk 3 (3) 3 (3) m før og 3
(3) 3 (3) m efter”.

