
Sandnes Uldvarefabrik a/s
Nordens største garnleyerandør

Garnalternativ:
Smart, Triplex,
M øndarin C lassic, C avalir
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PG 1822

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

MåI:

Overvidde:
(73) 78 (83) 89 (96) 101 cm
Hel lengde:
(37) 42 (45) 48 (51) 56 cm
Ermelengde:
(27) 31 (34) 38 (42) 45 cm

Garn:

Peer Gynt (100% ull. 50 gram : cd 91
meter)

Garnmengde til flerfarget iakke:
Mørk blått nr 525
(100) 100 (150) 150 (150) 200 gram
Lys blått nr 905
(250) 250 (300) 350 (400) 400 gram
Terrakotta nr 529

(181) 193 (205) 217 masker. Legg opp
3 nye masker midt foran som hele
tiden skal strikkes i glattstrikk uten
mønster, disse er til å klippe opp i og
blir ikke regnet med i masketallet.
Sett et merke i hver side med (38) 41
(44) 47 (50) 53 masker på hvert forstyk-
ket og (81) 87 (93) 99 (105) 111 masker
på bakstykket.
Fortsett rundt med mønster A etter
tegningen, deretter mønster B som
gjentas til arbeidet måler (23) 28 (31)
34 (37) 42 cm. Strikk så mønster C
etter tegningen, deretter eventuelt lys
blått (naturhvitt) og glattstrikk til hel
lengde. Men når arbeidet måler (5) 5
(5) 6 (6) 6 cm tør hel lengde felles de
midterste(11) 11 (13) 13 (15) 15 maske-
ne av (de 3 maskene til å klippe opp i

er medregnet). Fortsett fram og til-
bake og fell i begynnelsen av hver
pinne 3 masker 2 ganger,2 masker 2
ganger og til slutt 1 maske 3 ganger
: (21 24 (26) 29 (31) 34 masker igjen
til skulder.
Strikk til hel lengde. Sett maskene på
en tråd.

Ermer:

Legg opp med mørk blått (rosa) på
pinne nr 3'/,, (32) 34 (36) 38 (40) 42
masker. Strikk 1 rett, 1 vrang rundt 4
cm. Skift til pinne nr 3'/z og strikk 1

omgang rett samtidig som det økes
jevnt fordelt til (48) 50 (52) 54 (58) 60
masker. Fortsett rundt med mønster A
etter tegningen, men masken midt
under ermet strikkes hele tiden vrangt
og det økes 1 maske på hver side av
denne ca hver 11/z ctn til i alt (74) 80
(88) 92 (102) 106 masker. Når mønster
A er ferdig, strikkes mønster B etter
tegningen som gjentas til oppgitt eller
passe lengde.
Vend vrangside ut og strikk 5 omgan-
ger glattstrikk til belegg. Fell av.

Montering:

Damp arbeidet forsiktig på vrangen.
Sy 4 maskinsØmmer i hver side i er-
mets bredde og midt foran. Klipp opp.
Mask eller sy sammen skuldrene.
Venstre forkant: Ta maskene lra lrå-
den over på pinne nr 2'/2. Legg opp 4
nye masker til belegg mot jakken.
Disse strikkes hele tiden i glattstrikk.
Strikk stolpen i 1 rett, 1 vrang med
glattstrikket belegg til stolpen når opp
til halsfellingen. Merk av for (7) 7 (7) I
(8) 8 knapphull, det første er strikket
på vrangborden, det siste skal være
midt på halskanten, og de andre med
jevne mellomrom.
Høyre forkant strikkes som venstre,

men med knapphull etter merkene på
venstre stolpe, hvert over 2 masker og
4 masker fra kanten. N-

belegget til på o-

\t-

Halskant: Strikk opp med mørk blått
(rosa) pa pinne nr 21/z co. (101) 101 ,.i
(105) 105 (109) 113 masker ( forkante- w-
ne er medregnet). Strikk 1 rett, 1 -
vrang fram og tilbake 3 cm (husk s-
knapphullet etter 11/z cm). Fell av de
(9) 9 (9) 11 (11) '11 første og siste mas-
kene og strikk videre 3 cm. Fell av. o-
Brett kanten dobbelt mot vrangen og
sy den til.
Sy i ermene og sy
vrangen.
Sy i knapper

BLÅ LUEI

Størrelse:
o-

o-

N-

(2-4) 18 (1V12) ar

MåI:( 50) 50 ( 50) 100 (100)
Naturhvitt nr 664
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50)
Burgunder nr 659
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50)
Rosa nr 237
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50)

100 gram

50 gram

50 gram

50 gram

Vidde:
Hel lengde:

Garnmengde:
Mørk blått nr 525
Lys blått nr 905
Bruk restene fra

(44) 4e (54) cm d-
(22) 24 (26) cm

J
J-

(50) 50 (50) gram
(50) 50 (50) gram

koften på de andre

Garnmengde til to-farget jakke:
Natuhvitt nr 664
(250) 300 (300) 350 (350) 400 sram
Rosa nr 237
(150) 200 (200) 250 (250) 300 gram

Garnalternativ:

Triplex, Smart, Cavaler, Mandarin
Classic.

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepinner nr 2'/z
og 3'/r.

Tilbehør:
(7)7 (7) 8 (8) 8 knapper.

Strikkefasthel: 22 masker
på pinne nr 31/z : 10 cm.

glattstrikk

For- og bakstykket:

Legg opp med mørk blått (rosa) på
pinne nr 21/2, (153) 163 (173) 187 (199)
209 masker. Strikk 1 rett, 1 vrang fram
og tilbake (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm, men
etter 1 cm strikkes et knapphull i høy-
re side, over 2 masker, 4 masker fra
kanten. Sett de (9) 9 (9) 11 (11) 11

første og (9) I (9) 11 (11) 11 siste mas-
kene over på en tråd (: forkanter
som strikkes til slutt). Skift til pinne nr
31/z os strikk 1 pinne rett samtidig
som det økes jevnt fordelt til (157) 169

fargene.

Legg opp på pinne nr 2'/z med mørk d-
blått, (96) 108 (120) masker. Strikk 1

rett, 1 vrang rundt 8 cm. Skift til pinne J
nr 31/z og strikk 1 omgang rett. §-
Fortsett rundt med glattstrikk og
mønster A etter tegningen, deretter
mønster B som gjentas til arbeidet
måler (22) 24 (26) cm.
Fell på siste pinne 2 og 2 masker rett
sammen omgangen rundt, strikk 1

omgang.
Trekk en tråd gjennom de resterende
maskene og stram godt.
Lag en dusk i mørk blått.

FINGERVANTER:

Størrelse:
(24) æ (1V12) år

Garnmengde:
Bruk den burgunder resten fra gense-
ren + 50 gram.

Høyre fingervante:

Legg opp på pinne nr 2'/2, (40) 44 (48)
masker. Strikk 1 rett, 1 vrang rundt (5)
5 (6) cm. Skift til pinne nr 3% og strikk
glattstrikk videre. La omgangen be-
gynne ved lillefingeren og nummerer
pinnene fra 14 fra omgangens be-
gynnelse.
Strikk glattstrikk og øk tor tommel på
følgende måte:

N

o-

o-

{-

,_

o-
No-

N
N-

Nor-
N§-

No-

No-
N{-
No-
No-

Dampes len med
lukng klede

/,,\
Temperatur
innlll 150" C

@
Rens ng i

perklorty en
- normal
melode

Bruk MILO vaskepulver og følg bruksanvisningen på
illlLO-pakken. COMFOBT i siste skyllevann gir plagget
ekstra mykhet.

Dahles Otfset 11123



1. økning: Strikk 3 masker på 3. pinne,
øk 1 maske ved å ta opp tråden mel-
lom maskene og strikk den vridd rett.
Strikk omgangen ut. Strikk 2 omgan-
ger rett.
2. økning: Strikk 3 masker på 3. pinne,
øk 1 maske, strikk 1 maske, øk 1 mas-
ke, strikk omgangen ut. Strikk 2 om-
ganger rett.
Gjenta økningene hver 3. omgang til
det er (7) I (11) masker i kilen (prøv
om vanten passer, hvis ikke øk 1-2
ganger til). Sett de økede maskene på
en tråd og legg opp 4 nye masker bak
tommelen.
Strikk videre glattstrikk ca (2) 21/z
(3) cm.
Strikk nå fingrene:
Peketinger: Strikk de (6) 6 (7) siste
maskene på 2. pinne og de (6) 7 (8)
maskene på 3. pinne, legg opp 3 nye
masker mot langfinger : (15) 16 (18)
masker. Sett de resterende maskene
på en tråd.
Strikk glattstrikk rundt 4 omganger.
Fell av med rette masker.
Langfinger: Strikk de (5) 5 (6) maske-
ne, legg opp 3 nye masker, strikk de
neste (5) 5 (6) maskene, legg opp 3
nye masker. Strikk glattstrikk rundt 4
omganger og fell av.
Ringfinger: Strikkes som langfinger.
Lillefinger: Strikk de siste maskene og
legg opp 3 nye masker mot ringfinge-
ren. Strikk glattstrikk rundt 4 omgan-
ger og fell av.
Tommel: Sett maskene fra tråden
over på pinne nr 31/z os plukk opp 4
nye masker bak tommelen * 1 mas-
ke i hver side. Strikk glattstrikk rundt 4
omganger. Fell av.
Fest alle trådene og sy til mellom fing-
rene.

Venstre vante:

Strikkes som høyre, men motsatt.
Økningene for tommel gjøres tør de 3
siste maskene på 2. pinne.

LUE MED ØREKLAFFER:

Størrelse:
(24) æ (1V12) år

MåI:

Øreklaller: Legg opp 10 masker med
rosa på pinne nr 3%. Fortsett fram og
tilbake med rettstrikk (riller) samtidig
som det økes i midten på annen hver
pinne 2 masker 8 ganger og 4 masker
3 ganger : 38 masker.
Fell av med rette masker.
Brett de 10 oppleggsmaskene mot
hverandre og sy disse til. Det dannes

nå en trekant. Sy denne på ca 3 cm fra
midt bak. Strikk 1 øreklaff til på
samme måte. Sy denne på ca 6 cm fra
den andre.
Hekle fastmasker rundt luen med dob-
bel rosa tråd. Hekle 2 snorer med
dobbel rosa tråd, 1 på hver klaff.
Lag en rosa ponpong og sy den fast
på toppen av luen.

(fler-farget) (to-farget)
: Lys blått (Naturhvitt)
: Terracotta (Rosa)
: Naturhvitt (Naturhvitt)
: Burgunder (Rosa)
: Mørk blått (Rosa)
: Rosa (Rosa)

Gjentas

Vidde:
Hel lengde målt
uten øreklaffer

Garnmengde:
Rosa nr 237
Naturhvitt nr 664

(44) 4e (54) cm

(16) 18 (20) cm

(100) 100 (100) gram
( 50) 50 ( 50) gram

Legg opp med rosa på pinne nr 3'/,,
(96) 108 (120) masker. Strikk 1 om-
gang rett. Fortsett rundt med glatt-
strikk og mønster A etter tegningen,
deretter mønster B som gjentas til ar-
beidet måler (15) 17 (19) cm. Fell på
siste omgang 2 og 2 masker rett sam-
men omgangen rundt. Strikk 1 om-
gang rett og trekk en tråd gjennom de
resterende maskene og stram godt.

Midt på
ermet

Beg. her


