
PG 1708

@ Peer Gynt' Størrelse: (2) 4 (6) år
Garnmengde: (400) 450 (500) gram.
Fargeforslag: Hvitt nr 2l7,lys grått nr
553, grått nr 554, lilla nr 560.

Sandnes Uldvarefabiik A/S
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PG 1708

Størrelse:

MåI:

Overvidde: (65)71 (76)cm.
Hellengde: (36) 40 (44) cm.
Ermelengde: (22) 26 (29) cm.

Garn:

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

Garnmengde:
Farge 1: Hvitt nr 2.1 7:

(300) 350 (400) gram.
Farge2: Lys grått nr 553:

( 50) 50 ( 50) gram.
Farge3: Grått nr 554 eller lys lilla nr 560:

( 50) 50 ( SO)gram.
+ 50 gram hvitt til luen.

Garnalternativ:

Legg opp med farge 1 på pinner nr 21/z (32)
34 (36) masker og strikk (4) 5 (6) cm vrang-
bord rundt. Skift til pinner nr 372 og øk jevnt
fordelt til (44) 48 (52) masker. Fortsett med
glattstrikk, enten ensfarget eller med lus.

Øk 2 masker på undersiden hver 2 cm til i

alt (60) 68 (76) masker. Når ermet måler
oppgitt lengde (slutt med en lusrekke), fel-
les (9) 10 (1 1) masker på undersiden. La
maskene stå på en hjelpepinne og strikk 1

erme til på samme måte.
Strikk hvert erme inn på for- og bakstykket
ved avfellingen i hver side, og strikk 1 alt 2
omganger med farge'1 . Fortsett med møns-
ter A etter tegningen og fell der hvor pilen
viser. Strikk så (0) 1 (2) omganger med farge
1, så mønster B. Pass på at mønsteret
plasseres symmetrisk over de forrige møn-
strene. Fell der hvor pilen viser, så strikkes
igjen (0) 1 (2) omganger med farge 1. Strikk
mØnster C og fell, deretter (0) 't (2)
omganger med farge 2. Strikk den siste
mønsterborden og fell ferdig. Slutt av med
7 cm vrangbord 1 rett, 1 vrang med farge 1

og fell løst av med rette og vrange masker.

"lus", gjentas

Montering:

Brett kanten dobbel mot vrangen og sy den
tit.
Sy sammen med maskesting under ermene.
Damp lett overdet ferdige arbeid fravrangen.

Lue:

Legg opp med farge 1 og pinner nr 21/z 1OB
masker. Strikk 4 omganger vrangbord 1

rettm, 1 vrang og skift så til pinner nr 31/2.

Strikk lueborden opp/ned + 1 omgang med
farge 1, deretter 3 cm vrangbord. Vreng
arbeidet og strikk glattstrikk, enten ensfar-
get eller med lus til arbeidet fra opplegget
måler 26-27 cm. Strikk 2 og 2 masker sam-
men omgangen rundt, trekk resten av
maskene sammen og fest godt. Lag en
dusk, enten ensfarget eller med alle fargene
og sy fast i toppen.

fell10- 14-20m:86-90-96m
fell18-22-22m
ievnt fordelt

114 - 126 - .138 
m

152 - 168 - 184 m

B

190-2'10-230 m

228 - 252 - 276 m
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Triplex (100% ull. 50 gram : ca 100 meter).
Smart (1 00% ull, supenarash. 50 gram : ca

c0 1'l 0 meter).F Cavaler (100% akryl. 50 gram : ca 135
meter).

-N 
Variant (52o/o ull, 48o/o akryl.50 gram : caF 110 meter).

Veiledende pinner:

_O Rundpinne og strømpepinner nr21/z og31/2.

_t Mønster:

Strikkes etter mønstertegningen.

-P 
Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk på
pinne nr 3%= 10 cm.

For- og bakstykke:

-E 
Legg opp med farge 1 på pinne nr 21/z (13O)

' 140 (1 50) masker og strikk 1 rett, 1 vrang
rundt i (4) 5 (6) cm. Skift til pinne nr 31/2,

-9 
strikk 1 omgang rett og øk samtidig (14) 16' (18) masker jevnt fordelt : (144) 156 (168)
masker. Fortsett med glattstrikk, enten ens-
farget eller med "lus" etter mønsterteg-
ningen. Når arbeidet måler ca (18) 21 (24)
cm (eller det slutter med en lus-rekke), felles
(9) 1 0 (1 1) masker i hver side : (63) 68 (73)
masker på for- og bakstykket. Legg arbei-
det til side inntil videre.

Ermer:

! : hvitt (farge 1)

E : lys grått (farge 2)

E : lys lilla eller mørk grått (farge 3)
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luebord
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rnnt 1 50 'C ,rma

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 salgsøyffied uten skriftlig tillatelse. Kooiering elltr ettertrykk forbudt.
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