
&ro

1i.; .;.:
i16

a* .E
'rl. r' rr'* *i*

Feer Gytrt'
Sandnes Illdvarefabrik A/S

Størrelse: (2) 4-6 (8) 10 år.
Garnmengde:
Kofte (350) 400 (600) 650 gram.
Jumper (300) 400 (500) 600 gram.
Fargeforslag: Hvitt nr 17, gråfit nr 7,
grått nr 57, lilla nr 560.
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Størrelse: Ermer: For- og baks§kke:
(2) a-6 (8) 10 år

MåI:

Overvidde: (65)72 (80) 87 cm
Hellengde: (36) 42 (46) 50 cm
Ermelengde: (24)30 (36) 39 cm

-R 
Garn:

Peer Gynt (1 00 % ull. 50 gram : ca 90

-fi 
meter).
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-l- Veiledende pinner:

-9 
Rundpinne og strømpepinner n r 21/z og31/2.

Garnmengde:
Kofte: Hvitt nr 17:

(250) 300 (400) 450 gram
Grått nr 7:
(50) 50 (100) 100 sram
Lys lilla nr 560:
(50) 50 (100) 100 gram

Jumper: Hvitt nr 17:
(200) 300 (350) 450 gram
Lys grått nr 57:
(100)100 (.150) 150 gram.

+ 50 gram hvitt til lue.

Garnalternativ:

Triplex (100% ull. 50 gram :ca 100 meter).
Smart (1 00% ull, superwash.

50 gram : ca 100 meter).
Caval6r (1 00% akryl.

50 gram: ca 135 meter).

Tilbehør:

(5) 5 (6) 6 knapper til koften.

Mønster:

Strikkes etter mØnstertegningen.

-P 
Strikkefasth et 22 masker og

på pinne
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Legg opp med hvitt på pinner nr 21/z (36) 40
(44) 48 masker og strikk (5) 6 (6) 7 cm
vrangbord rundt. Skift til pinner nr 31/2,
strikk 1 omgang rett og øk jevnt fordelt til
(50) 50 (58) 58 masker. NB: Siste maske på
hver omgang strikkes hele tiden vrangt :
midt under ermet. Forlsett med mønster A
og øk 1 maske på hver side av merkemas-
ken hver (21/z) 2 (2Vz) 2 cm til i alt (64) 72 (8O)
88 masker. Men samtidig, når ermet måler
ca (1 5) 21 (27) 30 cm (slutt med 4 omganger
hvitt), strikkes mønster B. Når dette er fer-
dig vrenges ermet og det strikkes 5
omganger glattstrikktil belegg. Fell løst av.

Montering:

Damp arbeidet lett fra vrangen.
Merk opp til ermehull ca ('14) 16 (18) 20 cm
i hver side. Sy små, tette maskinsømmer på
hver side av merket og midt foran og klipp
opp mellom sømmene. Mask sammen
skuldrene med lilla.
Forkanter: Sett forkanten på knappesiden
på pinne nr 21/2. Legg oop 4 ekstra masker
til belegg mot forstykket (disse skal strikkes
i glattstrikk) og strikk til forkanten når opp
til begynnelsen av halsfellingen, pass på at
den blir passe stram. Fell av belegget og
sett de 10 andre på en hjelpenål inntil vide-
re. Sy fast forkanten innenfor maskinsøm-
men og sy til belegget på vrangen. Sett
merker for i alt (5) 5 (6) 6 knapper, beregn
at den øverste skal strikkes midt på hals-
kanten.
Strikk den andre forkanten på samme måte
og med tilsvarende knapphull.
Halskant: Plukk opp rundt halsen på pinne
nr 21/z ca (91) 97 (105) 109 masker (med
begge forkantene). Strikk 1 rett, 1 vrang
fram og tilbake, og strikk det siste knapp-
hullet etter ca 11/z cm. Når kanten måler 3
cm felles de 10 ytterste maskene i hver side
av med rette! og vrange masker. Strikk 3 cm
vrangbord over resten av maskene og fell
løst av. Brett kanten dobbel mot vrangen
og sy til.
Sy i ermene og sy i knapper.

Mønsteret er delelig med 16 masker.

Legg opp med hvitt på pinne nr 21/z (13O)
140 (156) .166 masker og strikk .l rett, 1

vrang med striper slik: 1 omgang hvitt X '1

omgang grått - 2 omganger hvitt X. Gjenta
fra X til X i alt (4) 5 (6) 7 ganger. Skift til pinne
nr 31/2 og fortsett med mønster C, men øk
på første omgang (14) 20 (2O) 26 masker
jevnt fordelt : (144) 160 (176) 192 masker.
Når arbeidet måler (31)36 (40)43 cm settes
et merke i hver side med (73) 81 (89) 97
masker på forstykket og (71) 79 (87) 95
masker på bakstykket. Fell av de midterste
(1 5) 1 5 (17) 17 maskene på forstykket. Fort-
sett fram og tilbake med mønster og fell 2
masker 3 ganger på hver side av halsen, så
1 maske (3) 4 (4) 5 ganger : (2O) 23 (26) 29
masker på hver av forstykkets skuldre ut til
sidemerket. Strikk til arbeidet måler oppgitt
lengde og sett maskene på en hjelpetråd.

Ermer:

Legg opp og strikk som til kofte, men med
striper på vrangborden og mønster C til hel
lengde (slutt helst med 4 omganger hvitt).
Vreng ermet og strikk 5 omganger glatt-
strikk til belegg og fell løst av.

Montering:

Damp arbeidet lett fra vrangen. Merk opp
ca (14) 16 (1 8) 20 cm i hver side til ermehull.
Sy små, tette maskinsømmer på hver side
av merkene og klipp opp mellom sømmene.
Mask sammen skuldrene.
Halskant: Plukk opp rundt halsen på pinne
nr 21/2 ca (88) 92 (96) 102 masker. Strikk
vrangbord med striper som nederst til kan-
ten måler (6) 6 (7) 7 cm. Fell løst av med
rette og vrange masker. Brett kanten dob-
bel mot vrangen og sy den til.
Sy i ermene.

Lue:

Legg opp med hvitt på pinne nr 21/z (1OB)

114 (114) 120 masker og strikk vrangbord
med striper som på jumperen. Når arbeidet
måler ca (19)21 (21) 22 cm, strikkes 2 og 2
masker rett sammen. Trekk resten av
maskene sammen og fest tråden. Lag en
liten grå pompong (ca 4 cm i diameter). og
sy fast i toppen.

KOFTE:
[]: Hvitt JUMPEB:
[: srått []: Hvitt
[: Lys lilla p : Lys grått

B

halsfelling

C (gjentas)

A (gjentas)

Begynn her på ermet

Begynn her på
for- og bakstykke og ermet
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ca 26
nr 31/zomganger mønster

=10x10cm.
KOFTE:

For- og bakstykke:

Legg opp med hvitt på pinne nr 21/z (143)

.r 157 (173) 187 masker og strikk 1 rett, 1

-; 
vrang fram og tilbake. Etler 21/z cm strikkes
1 knapphull i venstre side for gutt, høyre for
pike. Det strikkes over 2 masker og 4
masker fra ytterkanten. Når vrangborden
måler 4 cm, settes de første og siste 10
maskene på en hjelpetråd : forkanter som
strikkes til slutt. Disse regnes ikke med i det
videre masketall. Skift til pinne nr 31/2 og
begynn med mønster A etter tegningen,
men på første pinne økes (22) 24 (24) 26
masker jevnt fordelt : (145) 161 (177) 193
masker. Fortsett rundt, men i slutten på
første omgang legges opp 4 ekstra masker
: midt foran. Her skal det klippes opp til
slutt. Gjenta mønster A til arbeidet måler ca
(27) 33 (37) 41 cm, eller til det slutter med 4
omganger hvitt. Strikk så mønster B, og
begynn halsfellingen hvor pilen viser: Fell
de midterste (14) 16 (18) 20 maskene på
forstykket. Fortsett med mønster fram og
tilbake og fell 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 maske på
hver side av halsen. Strikk mønster B ferdig
og sett maskene på en tråd.
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E Bruk MILO vaskepulver og følg bruksanvisningen på M|LO-pakken. COMFORT i siste
skyllevann gir plagget ekstra mykhet.

Mønsteret må ikke brukes som lorbilde ved tilvirkning i nærings- eller salgsøyemed ulen skriftlig tillatelse. Kooiering ells etlerlrykk forbudt
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Begynn her på
for- og bakstykke


