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@Pq31"Gynt'
Størrelse: (l-2) 4-6 (8-10) år.
Liten (Middels) Stor
Garnmengde: (300) 400 (500) 900 (1000)
1100 gram
Fargeforslag: Blått nr 525, blått nr 905,
hvitt nr 17
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Størrelse: Ermer: Ermer:_o
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Overuidde: (63) 76 (89) 102 (115) 127 cm
Hetlengde: (34)43 (49) 65 ( 68) 70 cm

_R Ermetengde: (24) 31 (38) 45 ( 48) 52 cm

-\t N

_oN Garnmengde:
Blått nr 525 (Blått nr 905):

-N [T,?::?11'o)550 
(600)650 sram

(50) 50 (50) 350 (400) 450 gram.

N

(1-2) 4-6 (8-10) år Liten (Middels) Stor

MåI:

Garn:

Peer Gynt (100% ull. 50 gram : ca 90
meter).

Garnalternativ:

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepinner nr 21/2,3, 31/z

og 4.

Mønster:

Legg opp med blått på pinne nr 21/z (48) 48
(52) masker og strikk 2 rette, 2 vrange rundt
(7) 8 (8) cm. Skift til pinne nr 4. Strikk 1

omgang glattstrikk og øk på denne omgang
jevnt fordelt til (71) 73 (75) masker. Strikk
ermeborden som gjentas og øk deretter 2
masker på undersiden av ermet ca hver 11/z
cm til det er (119) 123 (127) masker på
pinnen og ermet måler (46) 48 (50) cm.
Vend vrangsiden ut og strikk 5 omganger
glattstrikk til belegg. Fell av.

Montering:

Damp arbeidet forsiktig på vrangsiden. Sy
m,:d den minste sikksakken 2 maskinsøm-
mer i ermets bredde for ermeåpning og
klipp opp. Mask eller sy sammen på skuld-
rene.

Halskant: Strikk opp med blått på pinne nr
21/z ca (12O) 124 (128) masker og strikk 2
rette, 2 vrange 8 cm. Fell av med rette og
vrange masker. Brett kanten dobbel og sy
til på vrangsiden.

BARNEJUMPER:

For- og baks§kke:
Legg opp med blått på pinne nr 21/z (124)
152 (178) masker og strikk 2 rette, 2 vrange
rundt (5) 5 (6) cm. Skift til pinne nr 372.
Strikk glattstrikk og øk på 1. omgang jevnt
fordelt til (140) 168 (196) masker. Når arbei-
det måler (16) 25 (30) cm strikkes mønster-
stripe som vist på tegningen, deretter blått
glattstrikk.
Når arbeidet måler (ferdig med mønsterstri-
pen) (28) 37 (42) cm settes de (17) 19 (21)
midterste maskene foran på en tråd for
halsåpning og fortsett fram og tilbake. Fell
deretter i begynnelsen av hver pinne 2
masker 3 ganger og 1 maske (4) 5 (6)
ganger.
Strikk til arbeidet måler (34) 43 (49) cm.

Legg opp med blått på pinne nr 21/z (4O) 4O
(44) masker og strikk 2 rette,2 vrange rundt
(5) 5 (6) cm. Skift til pinne nr 3%. Strikk
glattstrikk og øk på 1. omgang jevnt fordelt
til (56) 58 (60) masker. Økderetler2 masker
på undersiden av ermet ca hver (3) 3 (2y2)

cm til det er (66) 74 (88) masker på pinnen
og ermet måler (24) 31 (38) cm.
Vend vrangsiden ut og strikk 5 omganger
glattstrikk til belegg. Fell av.

Montering:

Se voksen jumper.
Halskant: Strikk opp med hvitt på pinne nr
3 ca (84) 92 (100) masker og strikk glatt-
strikk: 8 omganger hvitt og 16 omganger
blått. Fellav.
Brett først den hvite kanten dobbel, så den
brå.
Sy pent til på vrangsiden.

_o
-N Triplex (100%ull.50gram=ca100meter).

Smart (100% ull, superwash.
_O 50 gram = ca 100 meter).F Caval6r (100% akryl.

50 gram = ca 135 meter).
_o
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Strikkes etter mønstertegningen.

. Strikkefasthet 22 masker på pinne nr

-: 
31/z = 10 cm i glattstrikk.

_o VOKSEN JUMPER:

For- og bakstykke:

-S 
Legg opp med blått på pinne nr 21/z (188)' 216 (240) masker og strikk 2 rette, 2 vrange
rundt (7) I (8) cm. Skift til pinne nr 4. Strikk

-= 
1 omgang glattstrikk og øk på denne
omgang jevnt lordelt il (224) 252 (28O)
masker. Sett et merke i hver side. Strikk

-9 
mønster etter tegningen, deretter blått
glattstrikk. Når arbeidet måler (ferdig med
mønsteret) (55) 58 (60) cm settes de (17) 19
(21) midterste maskene foran på en tråd for
halsåpning og fortsett fram og tilbake. Fell
deretter i begynnelsen av hver pinne 3
masker 2 ganger, 2 masker 2 ganger og 1

maske 3 ganger. Strikk til arbeidet måler
(6s)68 (70)cm.

-(o

-N

_-

Mask sammen (løse masker)
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E: Brått
E: Hvitt

strikkes (3) 4 (4) ganger
på voksen jumper

Strikkes (5) 6 (7) ganger
på voksen jumper

Begynn her på for- og bakstykke

1
Midt på ermet

Mmsterel må ikke brukes som lorhilde ved tilvirkning i naings- ells salgsøymed uten skritilig tiilatolse. Kooising etltr ettertrykk lorbudt
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@ E Bruk MILO vaskepulver og følg bruksanvisningen på M|LO-pakken. COMFORT i siste
skyllevann gir plagget ekslra mykhet.


