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Sandnes Uldvarefabrik a/s
Nordens største galnlelerandor

Gornalternativ:
Smart, Triplex,
M rndarin Classic, C aval4r
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(37) 42 (45) 48 (51)
Ermelengde:
(27) 31 (34) 38 (42)

56 ( 60) cm

45 ( 47) cm

PG 1823
JUMPER:

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 (14) år

MåI:

Overvidde:
(71) 78 (82) 85 (e3) 100 (107) cm
Hel lengde:

økes jevnt fordelt til (46) 48 (50) 52 (54)
56 (58) masker.
Skift til pinne nr. 31/z os strikk glatt-
strikk, siste maske på omgangen
strikkes hele tiden vrangt og det økes
'1 maske på hver side av denne ca.
hver 11/z ctr1. Når ermet måler ca 15
cm fra ferdig lengde strikkes mønster
B. Det er nå (74) 80 (86) 92 (100) 106
(114) masker på pinnen. Fell av.

Montering:

Damp arbeidet på vrangsiden.
Mask eller sy sammen (21) 23 (24) 25
(28) 31 (35) masker på hver skulder.
Halskant: Ta over på pinne nr. 21,/z

maskene i halsåpningen + '1 maske
på hver skulder : (74) 82 (86) 90 (94)
98 (98) masker. Strikk med hvitt og
glattstrikk i 21/z cm, skift til bunnfargen
og strikk 1 omgang rett, 1 omgang
vrangt : (brettekant). Fortsett med
glattstrikk ca. 2'/, cm. Fell av. Brett
kanten dobbel mot vrangen og sy til.
Sy i ermene.

VEST

MåI:

Overvidde:
(76) 80 (85) e3 (eB) 103 (112) cm
Hel lengde:
(33) 37 (40) 43 (45) 50 ( 54) cm

Garnmengde:
Blått nr. 321/Grått nr 7
(150) 200 (250) 300 (350) 400 (450) sr.
Hvitt nr. 664
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50) 50 ( 50) gr.

Tilbehør:

Knapper (4) 4 (4) 5 (5) 6 (6) stk.

For- og baks§kke:

Legg opp med bunnfargen og pinne
nr 21/, (161) 171 (181) 191 (211) 221
(241) masker og strikk glattstrikk fram
og tilbake i ca.3 cm. 1 vrang pinne (:
brettekant).
Skift til pinne nr. 31/z oe strikk til arbei-
det fra brettekanten måler (10) 13 (14)
16 (16) 20 (22) cm. Strikk mønster C og
D. Fortsett med bunnfargen, men når
arbeidet fra brettekanten måler (15) 18
(19) 21 (21) 25 (27) cm deles det med 2
forstykker, hver på (40) 42 (45) 47 (52)
55 (60) masker, bakstykket på (81) 87
(91) 97 (107) 111 (121) masker.
Bakstykket: Fell 6 masker i begynnel-
sen og slutten av pinnen : (69) 75
(79) 85 (95) 99 (109) masker igjen.

Strikk til ermeåpning måler (13) 14
(16) 17 (19) 20 (22) cm. Fortsett med
mønster A. Sett maskene på en tråd.
Forstykke: Fell 6 masker ved erme-
kanten : (34) 36 (39) 41 (46) 49 (54)
igjen. Fell for V-hals 1 maske innenfor
kanten ca. hver 1 cm til i alt (18) 19
(21) 22 (26) 29 (32) masker på pinnen.
Når ermeåpningen måler (13) 14 (16)
17 (19) 20 (22) cm strikkes mønster A.
Sett maskene på en tråd.
Det andre fors§kket strikkes tilsva-
rende.

Montering:

Damp arbeidet på vrangen.
Mask eller sy sammen skuldrene.
Brett kanten nede dobbel mot vrangen
og sy til.
Forkanter og halskant: Strikk opp
langs kanten med bunnfargen og pin-
ne nr 21/z ca. 21-22 masker pr. 10 cm.
(mål opp hver 10 cm og merk med
nåler). Strikk glattsrikk fram og tilbake
i ca. 21/z cm, men midt på kanten på
høyre side, (venstre side for jente),
lages knapphull over 2 masker, 2 cm
fra kanten nede og 2 cm fra V-halsen,
(2) 2 (2) 3 (3) 4 (4) knapphull jevnt
fordelt i mellom. Strikk 1 vrang pinne
: brettekant. Fortsett med glattstrikk i

ca. 21/z cm og lag tilsvarende knapp-
hull her. Fell av. Brett kanten dobbel
mot vrangen og sy til.
Ermekant Strikk opp langs kanten
med bunnfargen og pinne nr 21/z cd.
21-22 masker pr. 10 cm. Strikk glatt-
strikk fram og tilbake i ca. 21/z cm, 1

vrang pinne : brettekant. Fortsett
med glattstrikki 21/z cm. Fell av. Brett
kanten dobbel mot vrangen og sy til.
Sy i knapper.

LUE M/HVIT KANT:

Hodevidde:

(45) s0 (55) cm

Garnmengde:
Blått nr 321 (100) 100 (100) gram
Hvitt nr 664 ( 50) 50 ( 50) gram

Legg opp med bunnfargen og pinne
nr. 2'/z (100) 110 (120) masker og
strikk glattslrikk rundl i 21/z cm. '1

vrang omgang brettekant. 1 rett
omgang. Skift til hvitt og strikk glatt-
strikk i ca. 2'/, cm. Skift til pinne nr.
31/z o§ strikk mønster A "oPP ned».
Fortsett med bunnfargen, når arbeidet
fra brettekanten maler (15) 16 (17) cm
felles inn i toppen ved a strikke 2 mas-
ker rett sammen, (8) I (10) masker
rett, omgangen rundt. Strikk 2 omgan-

Garn:

Peer Gynt (100% ull. 50 §ram : 90
meter).

Garnmengde:
Blått nr. 321lGråt nr 7
(250) 300 (350) 400 (450) 500 (550) gr.
Hvitt nr. 664
( 50) 50 ( 50) 50 (100) 100 (100) sr.

Garnalternativ:

Smart, Triplex, Mandarin Classic, Ca-
valer

Veiledende pinner:

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

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

For- og bakstykke:

Legg opp med bunnfargen på pinne
nr.21/z (126) 138 (150) 162 (180) 192
(198) masker og strikk 1 rett, 1 vrang
rundt i (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm. På siste
omgang økes jevnt fordelt til (156) 172
(180) 188 (204) 220 (236) masker.
Skift til pinne nr. 31/z og strikk glatt-
strikk. Når arbeidet måler (20) 24 (25)
27 (28) 32 (34) cm deles det med (78)
86 (90) 94 (102) 110 (118) masker til
for- og bakstykket.
Bakstykke[ Strikk fram og tilbake,
første og siste maske strikkes hele
tiden rett. Når arbeidet måler 5 cm fra
hel lengde strikkes mønster A. Sett
maskene på en tråd.
Fors§kket Strikkes som ryggen.

Ermer:

Legg opp med bunnfargen på pinne
nr.21/, (34) 36 (38) 40 (42) M (46) mas-
ker og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i (4) 4
(5) 5 (5) 5 (5) cm. På siste omgang
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ger uten felling. Strikk 2 rett sammen,
(7) 8 (9) rett, omgangen rundt, så 2
omganger uten felling. Gjenta denne
fellingen hver 3. omgang 2 ganger til
og med 1 maske mindre i hvert felt for
hver gang. Så felles annenhver om-
gang på samme måte til 20 masker
står igjen.
Strikk 2 og 2 masker rett sammen,
trekk tråden gjennom resten av mas-
kene og fest godt.
Lag en hvit liten rund dusk.

PANNEBÅND M/SKYGGE:

Hodevidde:

(4s) 49 (55) cm

Garnmengde:
Blått nr 321 (100) 100 ('100) gram
Hvitt nr 664 ( 50) 50 ( 50) gram

Skyggen: Legg opp med bunnfargen
på pinne nr 21/2,54 masker og strikk
glattstrikk fram og tilbake, strikk 1 pin-
ne. Deretter strikkes til 21 masker står
igjen i den ene siden, snu og strikk til
21 masker står igjen i den andre si-
den, snu og strikk 3 masker mer på
hver side for hver gang i alt 7 ganger.
Strikk 1 pinne rett fra vrangen over
alle maskene (: brettekant). Strikk til-
bake og strikk 3 masker mindre på
hver side 7 ganger. Klipp av tråden og
begynn i ene siden og strikk 2 omgan-
ger glattstrikk over alle maskene. Sett
evt. maskene inn på en tråd.
Pannebånd: Legg opp med bunnfar-
gen på pinne nr 21/z (100) 108 (120)
masker og strikk glattstrikk rundt i 5
cm. Strikk (23) 27 (33) vrange masker
(: brettekant), ta maskene på skyg-
gen inn på evt. en hjelpepinne og
strikk den nå inn på pannebåndet ved
å strikk 2 og 2 masker vridd sammen.
Fortsett med (23) 27 (32) vrange mas-
ker. Strikk 1 omgang glattstrikk. Strikk
mønster A "opp ned" og fortsett med
bunnfargen til arbeidet fra brettekan-
ten måler 10 cm. Strikk 1 vrang om-
gang. Fortsett med glattstrikk i 5 cm.
Fell av.
Sy sammen på innsiden av panne-
båndet.
Klipp en halvmåne i papp (er4. litt
hard plastikk), likt skissen (se baksi-
den) og brett den vrange kanten på
skyggen. Sy fast undersiden av skyg-
gen til kanten på pannebåndet.

LUE M/FLAGGSTRIPE

Hodevidde:

(45) 50 (55) cm

Garnmengde:
Blått nr 321 (50) 50 (100) gram
Hvitt nr 664 Litt
Rødt nr 924 (50) 50 ( 50)

Legg opp med blått og pinne nr 21/z
(100) 110 (120) masker og strikk glatt
strikk rundt i 21,/z cm.1 vrang omgang
(: brettekant). Strikk glattstrikk i 2%

cm. Skift til pinne nr 3'/, og strikk
mønster E. Fortsett med blått, når ar-
beidet fra brettekanten måler (12) 13
(14) cm felles inn i toppen ved å strik-
ke 2 masker rett sammen, (8) 9 (10)
masker rett, omgangen rundt. Strikk 2
omganger uten felling. Strikk 2 rett
sammen, (7) 8 (9) rett omgangen
rundt, så 2 omganger uten felling.
Gjenta denne fellingen hver 3. om-
gang 2 ganger til og med 1 maske
mindre i hvert felt for hver gang. Så
felles annenhver omgang på samme
måte til 20 masker står igjen. Strikk 2
og 2 masker rett sammen, trekk trå-
den gjennom resten av maskene og
fest godt.
Lag en rød liten rund dusk.
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Garnmengde:
Hvitt nr 217:
Koks nr 10/
Rødt nr 617:

(100) 100 (100) gram

(10) 100 (100) sram

SISUSOKKER (strikket i dobbelt
garn):

Størrelse:
(2-4) 6-€ (10-12) ar

Strikk 2 rette, 2 vrange rundt (18) 20
(22) cm. Fell på siste pinne jevnt for-
delt til (32) 36 (40) masker. Strikk 4
omganger glattstrikk, deretter stri kkes
det glattstrikk og hæl fram og tilbake
over 17 masker: Først strikkes 2 pin-
ner, strikk så til 1 maske står igjen,
snu og strikk til 1 maske står igjen,
snu. Strikk så videre med 1 maske
mindre i hver side til det er 5 masker
igjen, strikk 2 pinner over disse. Nå
strikkes 1 maske mer for hver pinne i

hver side, men for at det ikke skal bli
hull i "skjøtene,, tas tråden opp mel-
Iom siste midtmaske og neste maske.
Denne tråden settes vridd på pinnen
og strikkes sammen med neste mas-
ke. Fortsett på samme måte til alle
maskene er strikket igjen.

Fortsett rundt med glattstrikk til foten
måler (13) 15 (17) cm (eller til passe
lengde). Fordel maskene med like
mange masker på hver av de 4 pin-
nene og fell deretter for tå på følgende
måte: (beg. midt under foten)
1. pinne: Strikk rett til de siste 3 mas-
kene, strikk 2 masker rett sammen, l
maske rett.
2. pinne: Strikk 1 maske rett,2 masker
vridd rett sammen, strikk rett pinnen
ut.
3. pinne: Som 1. pinne.
4. pinne: Som 2. pinne.
Strikk 1 omgang uten å felle. Disse 2
omgangene gjentas til det er ca 8
masker igjen.
Trekk tråden gjennom de resterende
maskene og fest godt.

Veiledende pinner:

Strømpepinner nr 4.

Strikkefsthet: 18 masker glattstrikk på
pinne nr 4 : 10 cm.

Legg opp med begge fargene samti-
dig på pinner nr 4, (44) 48 (52) masker.
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