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Sandnes Uldvarefabrik a/s
Nordens største garnleverandør

Størrelse: (2) 4 (6) 8 (r0) år.
Garnmensde: (350) 450 (500) 600 (650)
gram.
Fargeforslag: Hvitt nr 17, svart nr 18.

GARNALTERNATIV:
Triplex, Smart, Caval6r, Mandarin, Variant.
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-R PG 1754

-§ (2)4 (6) I (10) år.

2, 2, 1, 1, 1 masker ved halsen : (21) 22
(24) 26 (28) masker på forstykkets skuldre
ut til sidemerkene.
Strikk til hel lengde og sett maskene på
tråd.

Ermer:

Legg opp med hvitt og pinner nr 21/z (35) 35
(42) 42 (42) masker. Strikk 5 cm glattstrikk
rundt, så I omgang vrangt til brettekant.
Strikk mønster A. Skift til pinner nr 31/z og
strikk 4 omganger glattstrikk med hvitt, men
på den andre omgangen økes jevnt fordelt
til (52) 54 (56) 56 (58) masker. NB: Siste
masken på hver omgang strikkes hele tiden
vrangt merkemaske på undersiden.
Gjenta videre mønster B, samtidig som det
økes 1 maske pa hver side av merkemas-
ken hver (2) 2 (2) 2 (11/z) cm. Strikk til ermet

fra brettekanten måler (15) 20 (24) 27 (30)
cm, eller til det slutter med 4 omganger hvitt
etter siste mønsteromgang. Strikk mønster
C og øk til i alt (72) 76 (84) 88 (96) masker.
Vreng ermet og strikk 5 omganger glatt-
strikk til belegg. Fell løst av.

Montering:
Damp arbeidet lett fra vrangen.
Merk opp (16) 17 (19) 20 (22) cm i hver side
til ermehull, sy små tette maskinsØmmer
her og klipp opp.
Mask sammen skuldrene med bunnfargen.
Halskant:Ta opp rundt halsen med hvitt og
pinne nr 21/z ca (84) 88 (92) 92 (96) masker
og strikk (6) 6 (7) 7 (7) cm vrangbord. Fell
av med rette og vrange masker, brett kan-
ten mot vrangen og sy til.
Sy i ermene og sy til belegget på vrangen.
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Overvidde: (6e) 73 (78], 82 (87) cm.
(38) 42 (45) 48 (52) cm.
(24) 2e (33) 36 (3e) cm.

Lenode:

-§ Errielengde:

-§ Triplex (100% ull. 50 gram : ca 100
meter).

Garn:

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

Garnmengde:
Hvitt nr 'l 7:
(250) 300 (350) 400 (450) gram.
Svart nr 18:
(100) 150 (150) 200 (200) gram.

Garnalternativ:

Smart (100% ull, superwash.50 gram : ca
100 meter).
Caval6r (100% akryl. 50 gram : ca 135
meter).
Mandarin (100% egyptisk (makko) bomull.
50 gram : ca 110 meter).
Variant (52% ull, 48Y, akryl.50 gram : ca
110 meter).

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepin ner nr 21/z og 31/2.

Mønster:
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Strikkes etter mØnstertegningen._o
Strikkefasthet: 22 masker på pinne nr
31/z: 1O cm.§
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For- og bakstykke:
Legg opp med hvitt på pinne nr 21/z (119)
126 (133) 140 (147) masker og strikk 6 cm
glattstrikk rundt. Strikk så 1 omgang vrangt: brettekant, så mønster A. Skift til pinne nr
3%, strikk 2 omganger glattstrikk med hvitt,
men på andre omgangen økes (33) 34 (39)
40 (45) masker jevnt fordelt : (152) 160
(172) 18O (192) masker. Fortsett med
mønster B og begynn slik: x 1 vrang -
begynn ved pilen for riktig størrelse og
strikk (75) 79 (85) 89 (95) masker mØnster
x. Husk at mØnsteret skal strikkes
speilvendt på andre siden av merket midt
foran og bak. Gjenta fra x til x 1 gang til. Det
strikkes hele tiden 1 vrang maske med
bunnfargen i hver side.
Gjenta mønster B til arbeidet fra brettekan-
ten måler ca (24) 27 (30) 33 (36) cm, eller til
det er strikket 4 omganger glattstrikk med
hvitt etter siste mønsteromgang som teg-
ningen viser. Strikk mønster C, og deretter
gjentas igjen mønster B til hel lengde. Men
samtidig, når arbeidet fra brettekanten
måler (32) 36 (38) 41 (45) cm, settes de
midterste (13) 15 (17) 17 (19) på forstykket
på en tråd. Fortsett frem og tilbake og fell 3,

Midt foran
og bak

Midt pa ermet 2 4 6 I 10år
Begynn her

E: hvitt
8: svan

Begynn her
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Mmsteret må rkke brukes som torhilde ved tilvrknrng r narngs- elltr slgsymed uten sknfthg tillatelss. Kooasrng ell{ enedrykk torbudt

SANDNES ULDVAREFABRII( ^/s, 
postboks 143,4301 SANDNES
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Tåler ikke

klorbleking

oampes lett
med luktig klede

å
Temperatur
inntil 1 50'C
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Bensing r

perklortylen -

normal metode

m
Tåler rkke

trommeltørk

Bruk MILO vaskepulver og lølg bruksanvrsningen på M|LO-pakken. COMFORT t

skyllevann gir plaggel eksira mykhet. 6
Dahles Offset A/S 1 0640
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Handvask 40 'c


