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PG 1820

Størrelse:

Q) m (8) 10 (12-14) år

Plaggets mål:

Overvidde: (76) 82 (88) 95 (101) cm
Lengde: (36) 42 (46) 50 ( 53) cm
Ermelengde: (25) 30 (35) 39 ( 42) cm

Garn:

Peer Gynt (100 % ull. 50 §ram : ca
91 meter)

Garnmengde:
Koksgrått nr 10:
(250) 300 (300) 350 (400) gram
Rødt nr 926:
(150) 150 (200) 200 (250) sram
Hvitt nr 17:
(100) 150 (150) 150 (200) gram
Gult nr 215:
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50) sram* 50 gram rødt, 50 gram koksgrått til
hatt.

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepinner nr 2'/,,
3 og 3'/,

Tilbehør:
(3) 4 (4) 4 (5) par forgylte sølvhekter
lnnlegg til hatten

Strikkefasthel: 22 masker glattstrikk
på pinne nr 3'/z : 10 cm

For- og baks§kke:

Legg opp med koksgrått og pinne nr
21/2 (141) 155 (169) 183 (197) masker.
Strikk 3 cm glattstrikk fram og tilbake
* 1 pinne rett fra vrangen til brette-
kant. Skift til pinne nr 31/z og legg opp
4 ekstra masker i begynnelsen av pin-
nen. Disse maskene er til å klippe opp
i midt foran og strikkes hele tiden uten
mønster. Fortsett rundt med glattstrikk
og mønster A.
Når arbeidet fra brettekanten måler ca
2 cm før hel (eller passe) lengde, set-
tes et merke i hver side med (28) 31
(35) 38 (42) masker på hvert forstykke
og (85) 93 (99)107 (1'13) masker på
bakstykket.. Fell av de 4 maskene midt
foran og fortsett med mønster fram og
tilbake, samtidig som det felles 1 mas-
ke i begynnelsen av hver pinne (2) 2
(3) 3 (3) ganger i hver side. Når arbei-
det måler oppgitt lengde, felles resten
av maskene av.

Ermer:

Legg opp med koksgrått og pinner nr
2'/. (48) 50 (54) 54 (58) masker og
strikk glattstrikk rundt, samtidig som
det felles 2 masker på undersiden
hver 11/z cftl 2 ganger : (M) 46 (50)
50 (54) masker. Strikk t hullrekke: X 1

kast, 2 rett sammen X, og gjenta fra X
til X omgangen rundt. Skift til pinner nr

31/z oe strikk 1 omgang rett. Strikk
så mønster B + C, samtidig som
masken midt under ermet strikkes
vrangt og det økes 1 maske på hver
side av denne hver 11/z crfi. Deretter
gjentas mønster D og det økes til i

alt (76) 84 (94) 100 (108) masker. Strikk
til ermet fra hullrekken måler oppgitt
lengde, eller til det er sluttet med et
helt mønster. Vreng ermet og slutt av
med 5 omganger glattstrikk til belegg.
Fell av.

Montering:

Damp arbeidet fra vrangen.
Merk opp til ermehull i hver side til-
svarende ermets bredde. Sy små, tet-
te maskinsømmer her og midt foran
og klipp opp mellom sØmmene.
Brett kanten nederst mot vrangen og
sy til.
Forkanter: Strikk opp fra retten med
pinner nr 3 og koksgrått ca 12 masker
pr 5 cm. Klipp av tråden og begynn fra
retten igjen . Begynn på andre rekke
på diagrammet og strikk glattstrikk og
mønster B fram og tilbake, samtidig
som det felles ved halssiden annenh-
ver pinne slik: Først 1 maske (2) 2 (2) 3
(3) ganger, så 2,2, 2 masker. Strikk
mønster B ferdig + 1 pinne rett fra
retten med rødt. Klipp av tråden og
strikk 1 pinne vrangt fra vrangen med
koksgrått * t hullrekke fra retten * 1

pinne vrangt. På neste pinne (retten)
felles 6 masker jevnt fordelt og det
strikkes glattstrikk med koksgrått til
bredden fra hullrekken tilsvarer bred-
den på mønster B. Fell av. Brett kanten
mot vrangen langs hullrekken og sy til.
Sy sammen skuldrene.

D, gjentas

Midt på ermet

vann og MILO, se vaskeanvisning

Legg opp 112-120 masker med koks- o_
gratt på pinne nr 31/z os strikk 13 om-
ganger glattstrikk rundt * 1 omgang
vrangt til brettekant. Strikk mønster E o-
* 1 omgang rett, 1 omgang vrangt (1

rille) med koksgrått. Begynn fellingen r
slik: X 6 rett, 2 rett sammen, X, gjenta o-
fra X til X omgangen rundt, strikk 2
omganger uten felling. +_
X 5 rett, 2 rett sanrmen X, gjenta om-
gangen rundt og strikk 2 omganger

Halskant: Strikk opp langs halsring-
ningen med rødt og pinne nr 3 ca (81)
85 (87) 89 (91) masker. Strikk 1 pinne
vrangt fra vrangen, så t hullrekke fra
retten. Videre strikkes 3 cm glattstrikk,
samtidig som det økes 1 maske på
hver side av en midtmaske på hver
skulder annenhver pinne. Fell av,
brett kanten mot vrangen og sy til.
Brett opp kanten nederst på hvert
erme og sy til på vrangen.
Sy i ermene og sy til belegget over
sårkanten på vrangen.
Sy i sølv- eller tinnhekter.

Hatt: (2 størrelser)

uten felling.
Gjenta denne fellingen og med 1 mas-
ke mindre i hvert felt for hver gang til
28 - 30 masker står igjen. Strikk 1

omgang etter siste felling og strikk så
2 m rett sammen omgangen rundt.
Trekk sammen maskene og fest trå-
den godt. Klipp til et passe bredt inn-
legg og sett dette fast med knappenå-
ler inni oppbretten. Sy fast oppbretten
med små attersting fra retten og med
koksgrått langs rillen rundt pullen.
Lag en liten, tett dusk (ca 2 cm i dia-
meter) og sy fast i toppen.

: Koksgrått: Hvitt: Rødt: Gult

A, gjentas

Begynn her

på pakken
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Mønster til hatt:

Vask i lunkent


