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Sandnes Uldvarefabrik als
Norges største garnleverandør

Storlek: (2) 4 (6) år
Garnmångd: (350) 400 (500) gram.
Fårger: Rosa nr 526, vitt nr 217, grått
nr 553.

GARNALTERNATIV:
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Overvidde: (67) 73 (79) cm

-§ Hettengde: tssi +o (+si cm
Ermelengde: (23) 28 (32) cm
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Garnmengde:
Rosa nr 526: (200) 250 (300) gram
Hvitt nr 217: (100) 100 (150) gram

-ft Grått nr 553: ( 50) 50 ( 50) gram

-E Garnalternativer,
Triplex (100% ull. 50 gram : ca 100 meter).
Smart (100% ull, superwash. 50 gram : ca
1 10 meter).
Caval6r (100% akryl. 50 gram : ca 135
meter).
Mandarin (100% egyptisk (makko) bomull.
50 gram : 110 meter).
Varlant (52% ull, 48% akryl.50 gram : ca
1 10 meter).

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepinner nr 21/z og 31/2.

Tilbehør:
(6) 6 (7) knapper.

_t
Mønster:

Strikkes etter mønstertegningen.

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

For- og bakstykke:
Legg opp med rosa på pinne nr21/z(141) 155

-: (167) masker og strikk 1 rett, 1 vrang fram og
tilbake. Etter 2 cm strikkes et knapphull i

høyre side over 3 masker, 4 masker fra kan-
ten. Strikk til vrangborden måler (4) 5 (6) cm.
Sett de 1 0 første og siste maskene på en tråd

- (: forkanter som strikkes til slutt). Skift til
pinne nr 3%. Strikk 1 omgang glattstrikk og
øk på denne omgang jevnt fordelt til (141)

- 155 (169) masker (forkantene regnes ikke
med). Legg opp 4 nye masker midt foran og
strikk disse uten mønster (til å klippe i). De 4
maskene kommer utenom maskeantallet.

-o Sett et merke i hver side med (35) 38 ((42)
masker til hvert forstykke og (71) 79 (85)

_,A masker til bakstykket. Strikk mønster etter{' tegningen.

PG 1724

Størrelse:
(2) 4 (6) år

MåI:

Garn:

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

Når arbeidet måler (6) 6 (7) cm før hel lengde
felles for halsåpning: Sett de (10) 10 (12)
midterste maskene på en tråd (de 4 ekstra-
maskene medregnet). Strikk fram og tilbake
og fell deretter på begynnelsen av hver pinne
3 masker 2 ganger, 2 masker 3 ganger og 1

maske (1) 2 (2) ganger.
Strikk til arbeidet måler (35) 40 (43) cm.

Ermer:

Legg opp med rosa på pinne nr 21/z (38) 40
(42) masker og strikk 1 rett, 1 vrang rundt (4)
4 (5) cm. Skift til pinne nr 3%. Strikk 1

omgang glattslrikk og øk på denne omgang
jevnt fordelt til (51) 53 (57) masker. Strikk
mønster etler tegningen, samtidig som det
økes 2 masker på undersiden av ermet ca
hver 2 cm til det er (71) 75 (83) masker på
pinnen og ermet måler (23) 28 (32) cm. Vend
vrangsiden ut og strikk 5 omganger glatt-
strikk til belegg, Fell av.

Midt på ermet Begynn her

Montering:
Damp arbeidet forsiktig på vrangsiden. Sy
med den minste sikk-sakken 2 maskinsøm-
mer i ermets bredde for ermeåpning og 2
maskinsømmer midt foran. Klipp opp. Mask
sammen på skuldrene.
Forkanter: Ta opp på pinne nr 21/z de 10
avsatte maskene. Legg opp 4 nye masker til
belegg inn mot koften (disse strikkes i glatt-
strikk). Strikk 1 rett, 1 vrang til forkanten når
opp til halsåpningen.
Strikk (6) 6 (7) knapphull.
Det første er strikket, det siste i overgangen
til halsåpningen og de andre med jevne
mellomrom.
Fell av de 4 maskene til belegg. Resten set-
tes på en tråd.
Halskant: Strikk opp med rosa på pinne nr
21/z ca (103) 1 07 (1 1 5) masker (maskene f ra
forkantene medregnet) og strikk 1 rett, 1

vrang 3 cm.
Fellde 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. Sy i

ermene og sy til belegget på vrangsiden.

Gjentas til hel lengde
på for- og bakstykket og På ermene
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E = hvitt
E : rosa
[ : grått

Mønsterel må ikke brukes som forbilde ved tilvirkning i nærings- eller salgsøyemed uten skriftlig tillatelse. Kooiering eller ettertrykk forbudt
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r}\-/ Bruk MILO vaskepulver og følg bruksanvisningen på M|Lo-pakken. COMFORT i siste
skyllevann gir plagget ekslra mykhet.
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