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Sandnes Uldvarefabrik a/s

Størrelse: (2) 4 (6-8) 10 år.
Garnmengde: (400) 500 (500) 600
gram.
Fargeforslag: Grått nr 57, hvitt nr 17.

GARNALTERNATIV:
Nordens største garnleverandør Triplex, Smart, Caval6r, Mandarin, Variant
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PG 1705 uStrandalen,

Størrelse:

Overvidde: (65) 73 (80) 87 cm
Hellengde: (37) 40 (46) 50 cm
Ermelengde: (25) 29 (37) 40 cm

(52) 54 (58) 60 masker. Strikk mønster etter
tegningen, samtidig strikkes den siste
masken på hver omgang vrangt og det økes
1 maske på hver side av denne ca hver (2)
21/z (2Vz) 21/z cm til det er (72) 76 (84) 88
masker på pinnen og ermet måler (25) 29
(37)40 cm.
Vend vrangsiden ut og strikk 5 omganger
glattstrikk til belegg. Fell av.

Forkanter: Ta opp på pinne nr 21/z de 10
maskene som ble satt av til forkanter. Legg
opp 4 nye masker til belegg innover mot
koften (disse strikkes i glattstrikk). Strikk 1

rett, 'l vrang til forkanten når opp til halsåp-
ningen. Strikk (5) 5 (6) 6 knapphull. Det
første er strikket, det siste i overgangen til
halsåpningen, de andre med jevne mellom-
rom. Fell av de 4 maskene til belegg. Resten
settes på en tråd.
Halskant: Strikk opp med grått på pinne nr
21/z ca (103) 107 (115) 119 masker (mas-
kene fra forkantene er medregnet) og strikk
1 rett, 1 vrang 3 cm.
Fell av de 10 første og siste maskene og
fortsett med 1 rett, 1 vrang til kanten måler
6 cm.
Fell av med rette og vrange masker.
Brett kanten dobbel og sy til på vrangsiden.

JUMPER:

(2)a (6-8)10 år

MåI:

(o
N

Garn:

_t Garnmengde:
N Grått nr 57: (2OO) 250 (250)300 gram.

Hvitt nr 17: (200) 250 (250)300 gram.
_o NB. Beregn 50 gram mer grått til koften, ogN 50 gram mer av hver farge til luen.
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Peer Gynt (1 00 % ull. 50 gram : ca 90
meter).

Garnalternativ:

Strikkes etter mønstertegningen.

Montering:

Damp arbeidet forsiktig på vrangsiden.
Sy med den minste sikksakken 2 maskin-
sØmmer i ermets bredde for ermeåpning og
2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp.
Mask eller sy sammen skuldrene.

Triplex (100% ull. 50 gram : ca 100 meter).
Smart (100% ull, superwash.

50 gram = ca 100 meter).
Caval6r (100% akryl.

50 gram : ca 135 meter).

Veiledende pinner:

-O 
Rundpinne oq strømpepinner nr 21/z og31/2.

F

l,lb"hr"_o
(5) 5 (6) 6 knapper til koften.

Mønster:

-9 
Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk på
pinne nr 31/z = 10 cm i glattstrikk.

KOFTE:

For- og baks§kke:

-: 
Legg opp med grått på pinne nr 21/z (145)
161 (1 73) 189 masker og strikk 'l rett, 1

å vrang fram og tilbake. Etter 2 cm strikkes et

-ij knapphull over 3 masker, 5 masker fra kan-
ten. Strikk til vrangborden måler (4) 5 (6) 6

Ar cm. Sett de 10 første og siste maskene på

-ij en tråd (= forkanter som strikkes til slutt).
Skift til pinne nr 31/z og strikk 1 omgang

F glattstrikk samtidig som det økes jevnt for-

-F delt til (145) 161 (177) 193 masker (forkan-
tene regnes ikke med). Legg opp 4 nye

,. masker midt foran og strikk disse uten

-: mønster (til å klippe o[p i). De 4 maskene
kommer utenom maskeantallet.

_ Sett et merke i hver side med (36) 40 (44) 48
masker til hvert forstykke og ø3jel ieei gz
masker til bakstykket. Strikk mønster etter
teoninoen.
Nå"r ar"beidet måler (6) 6 (7) 7 cm før hel
lengde felles for halsåpning: Sett de mid-

- terste (1 0) 10 (12) 14 maskene på en tråd

-I\ (de 4 ekstramaskene medregnet).
Strikk fram og tilbake og fell i begynnelsen

_.^ av hver pinne 3 masker 2 ganger, 2 maskerv 3 ganger og 1 maske (1) 2 (2) 3 ganger.
Strikk til oppgitt lengde.

Ermer:

Legg opp med grått på pinne nr 21/z (38) 40
(42) 44 masker og strikk 1 rett, 1 vrang rundt
(4) 5 (6) 6 cm. Skift til pinne nr 31/2, strikk 1

omgang glattstrikk og øk jevnt fordelt til

For- og baks§kke:
Legg opp med grått på pinne nr 21/z (126)
142 (154) 168 masker og strikk 1 rett, 1

vrang (4) 5 (6) 6 cm. Skift til pinne nr 31/2,
strikk 1 omgang glattstrikk og øk jevnt for-
delt til ('144) 160 (176) 192 masker. Sett et
merke i hver side med (73) 81 (89) 97
masker til forstykket og (71) 79 (87) 95
masker til bakstykket. Strikk mønster etter
tegningen til oppgitt lengde.

Ermer:

Strikkes som til kofte.

Montering:

Damp arbeidet forsiktig på vrangsiden.
Sy med den minste sikksakken 2 maskin-
sømmer i ermets bredde for ermeåpning.
Klipp opp. Mask eller sy sammen (19) 22
(25) 28 masker på hver skulder.
Belegg i halsen: Ta maskene i halsen + 1

maske på hver skulder over på pinne nr
Gjentas 21/2. Strikk med hvitt 1 omgang rett, 1

omgang vrangt, deretter glattstrikk.
Masken på skulderen strikkes hele tiden
vrangt og det økes 1 maske på hver side av
denne hver omgang. Strikk til kanten måler
21/z cm. Fell av.
Brett belegget mot vrangen og sy til.
Sy i ermene og sy til belegget på vrang-
siden.

LUE:
Legg opp med grått på pinne nr 21/z (104)
104 (1 12) 120 masker og strikk 1 rett, 1

vrang 8 cm. Skift til pinne nr 372 og strikk
mønster etter tegningen til arbeidet måler
(22) 22 (24) 25 cm. Strikk 2 og 2 masker
sammen omgangen rundt. Strikk 1

omgang. Gjenta fellingen.
Trekk luen sammen i toppen og sy til på
vrangsiden.
Sett i en grå pompong.

ffi: Lys grått
!: Hvitt

Mønsteret er delelig med 8 masker.
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Midt på ermet Begynn her på bolen

Mønsteret må ikke brukes som lorhalde ved tilvirkning i nærings- eller salgsøyemed uten skriftlig tillatelse. Kooiering eller ettertrykk rorbudl.

SANDNES ULD\|AREFABRIK a/s, Postboks 143,4301 SANDNES
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E Bruk MILO vaskepulver og ,ølg bruksanvisningen på M|Lo-pakken. COMFORT i siste
skyllevann gir plagget ekstra mykhet.
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