
mandarin(}y'
MD 7t52

Storrelse: (2).1 (6) tt (10) t2 år.
Garnmengde: (500) 500 (550) 600 (650) 700 gram.
l'argeforslag: Naturhvitt nr 70-1, blått nr 769, rosa nr 753. grønt nr 79-1,

gult nr 716.

C;r\RNr\L IERNAI IV: Peer Cil nt. -l'r'iplcr. 
Srnart. Cavalcr.
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Overuidde: (72)76 (83) 87 (94) 101 cm
,6 Lensde: (41) 46 (49) 52 (55) 60 cm-H Erriaensde:iz+\ za (st ) ss (ss) +z cm

-R MD 7152
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(2) 4 (6) 8 (10) 12 år.

MåI:
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Garnalternativ:

-9 Peer Gynt, Triplex, Smart, Caval6r.

Veiledende pinner:

(43)45 (48) 53 cm. Fellfor halsåpning 4
masker (0) 0 (0) 1 (1) 1 gang, 3 masker
(2) 2 (2) 1 (1) 1 gang, 2 masker 3 gang-
er og 1 maske 3 ganger = (22) 24 (28)
29 (33) 37 masker igjen til skulderen.
Strikk til forstykket er like langt som bak-
stykket. Sett maskene på en tråd eller
fell av. De andre sidene strikkes tilsva-
rende.

Montering:

Damp arbeidet lett på vrangen.
Mask eller sy sammen på skuldrene.
Halskant:Strikk opp på pinne nr 2/z ca
(80) 80 (80) 86 (86) 86 masker. Strikk 5
riller fram og tilbake. Fell av.
Stolper:Strikk opp langs ene siden ca 32
masker. Strikk riller fram og tilbake ca
1,5 cm. Merk av for 4 knapphull. Det
øverste/nederste skal være 3 masker fra
kantene og de andre med jevne mellom-
rom. Den andre stolpen strikkes tilsva-
rende, med knapphull etter merkene,
hver over 2 masker.
Sy i knapper.
Sy i ermene.

Mandarin Classic (100% egyptisk (mak-

_tf ko) bomull. 50 gram = ca 110 meter).
N. Garnmengde:
,rt Naturhvitt nr 703:

-N (300) 300 (350) 400 (450) 500 gram.

Rundpinne og strømpepinner nr 2%,3 og
4.

Tilbehør:

Ermer:

Legg opp på pinne nr 2% (34) 36 (38) 40
(42) 44 masker. Strikk 5 riller fram og til-
bake. Skift til pinne nr 4, strikk 1 omgang
rett og øk 14 masker jevnt fordelt = (48)
50 (52) 54 (56) 58 masker. Strikk glatt-
strikk og mønster videre rundt, samtidig
som masken midt under ermet hele tiden
strikkes vrangt og det økes 1 maske på
hver side av denne ca hver (1 l) 1'l (1'/,)
1't (2) 2 cm, til i att (74) 80 (84) 88 (92)
96 masker. Strikk til ermet måler oppgitt
eller passe lengde. Fell av.

l.rapport=Smasker

Midt foran
Midt bak
Midt på ermet

Blått nr 769:
( 50) 50 ( 50)
Rosa nr 753:
( 50) 50 ( 50)
Grønt nr 793:
( 50) 50 ( 50)
Gult nr 716:
( s0) 50 ( 50)

50 ( 50) 50 gram.

50 ( 50) 50 gram.

50 ( 50) 50 gram.

50 ( 50) 50 gram.
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-P 4 knapper.

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk
-P På Pinne nr 4 = 10 cm.

For- og bakstykket:
Modellen har splitt i siden og ene delen
strikkes først. Legg opp på pinne nr 3
(80) 84 (92) 96 (104) 112 masker. Strikk
riller fram og tilbake til det er 5 riller (1 ril-
le = rett fra retten og rett fra vrangen).
Skift til pinne nr 4 og strikk videre glatt-
strikk fram og tilbake men de 4 første og
de 4 siste maskene på pinnen strikkes
fortsatt i riller. Strikk til arbeidet måler (6)
6 (8) 8 (8) 8 cm. Legg arbeidet til side og
strikk en del til lik denne. Arbeidet skal
nå strikkes sammen. Fortsett med glatt-
strikk rundt over alle maskene til arbeidet
måler (24) 28 (30) 32 (34) 38 cm. Del ved
sidemerkene for ermeåpning og strikk

Gjentas

. hver del for seg.
Bakstykket : Strikk mø nster etter teg n i n g-

-o en fram og tilbake til arbeidet måler (41)
. 46 (49) 52 (55) 60 cm. Sett maskene på

en tråd eller fell av.
-r'. Forstykket: Strikkes som bakstykket
. men når arbeidet måler (27) 31 (33) 35

(37) 41cm felles de midterste 6 maske-
-o ne for halssplitt. Strikk hver side for seg.

Strikk videre til arbeidet måler (35) 40
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I = Naturhvitt
E = Rosa
7 = Blått
E = Gult
Z = Grønl
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Varmvask
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Temperalur
innlil 150'C

Æ\
\l-l

B6nsrng i

perklortylen
- normal
melode

o
Tåler

trommeltørk

Bruk MILO vaskemiddel og lølg bruksanvisningen på

NIILO pakken. COi4FOBT i siste skyllevann gir plagget

et mykt grep og forebygger statisk elektrisitet.

Sandnes uldvarefabrik
4300 Sandnes

Made in Norway

Dahles Oflset 1 0832


