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PG 1824

JUMPER

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år

Plaggets mål:

Overvidde: (77) 84 (89) 97 (108) cm
Hel lengde: (45) 49 (52) 55 ( 60) cm
Ermelengde: (30) 33 (37) 40 ( M) cm

Garn:

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

Garnmengde:
Hvitt nr 17:
(300) 300 (350) 400 (450) sram
Blått nr 905:
(200) 250 (300) 300 (350) gram

Garnalternativ:

Cavaler, Mandarin Classic, Smart,
Triplex

Veiledende pinner:

Rundpinner og strømpepinner nr 21/,
og 3'/,

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

For- og baks§kke:

Legg opp med blått på pinne nr 2'/,
(144) 156 ( 162) 174 (192\ masker.
Strikk rundt 11 omganger glattstrikk
og 1 omgang vrangt : brettekant.
Strikk mønster A. Skift til pinne nr 3'/".
Strikk 2 omganger hvitt glattstrikk og
øk samtidig på 2. omgang (28) 32 (38)
42 (48) masker : (172) 188 (200) 216
(240) masker. Strikk mønster og del
forstykket og bakstykket med en vrang
maske slik: Strikk 1 maske vrangt,
mønster B over (85) 93 (99) 107 (119)
masker : forstykket, strikk 1 maske
vrangt, mønster B over (85) 93 (99) 107

(119) masker : bakstykket. Der vrar-
ge masken i hver side strikkes :e e
tiden vrangt. Pass pa a holde trace^
på baksiden likt under hele strik-
kingen (tråden må ikke tvinnes). det
vil ellers komme striper i mønsteret.
Når arbeidet måler (40) 44 (47) 49 (54)
cm fra brettekanten felles det for hal-
såpning. Fell av de midterste (15) 17
(17) 19 (19) maskene på forstykket og
strikk videre fram og tilbake. Fell i be-
gynnelsen av hver pinne 3 masker 1

gang,2 masker 2 ganger og 1 maske
(2) 2 (3) 3 (3) ganger i hver side. Strikk
til arbeidet måler (45) 49 (52) 55 (60)
cm fra brettekanten.

Ermer:

Legg opp med blått på pinne nr 2'/z
(30) 36 (36\ 42 (42) masker. Strikk
rundt 11 omganger glattstrikk og 1

omgang vrangt : brettekant. Strikk
mønster A. Skift til pinne nr 3%. Strikk
2 omganger hvitt glattstrlkk og øk
samtidig på 2. omgang (20) 18 (20) 18
(22) masker jevnt fordelt : (50) 54
(56) 60 (64) masker. Strikk mønster D,
samtidig strikkes den siste masken på
hver omgang vrangt og det økes 1

maske på hver side av denne ca hver
(1'/,) 1'/, (1'/) 1'/. (2) cm. Strikk til det
er (80) 88 (92) 102 (106) masker på
pinnen og ermet måler oppgitt eller
passe lengde. Vend vrangsiden ut og
strikk 5 omganger hvitt glattstrikk til
belegg. Fell av.

3'=- a . -=".=-= -:: .'angsiden og
s_, ::- : S., :--=-: :g sy til beleg-

Panneband:

Legg opp med blan pa pinne nr 2'/.
(90) 90 (96) 102 li08t rnasker. Strikk
rundt 11 omganger glattstrikk og 1

omgang vrangt : brei-tekant. Skift til
pinne nr 3%. Strikk monster A. Skift til
pinne nr 2',/z og strikk 1 omgang
vrangt : brettekant. Strikk 11 omgan-
ger glattstrikk. Fell av.
Brett kantene mot vrangsiden og
mask eller sy dem sammen.

VEST

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år

Plaggets mål:

Overvidde: (80) 86 (92) 100 (110) cm
Hel lengde: (45) 49 (52) 55 ( 60) cm

Garnmengde:
Blått nr 905:
(250) 300 (350) 350 (400) sram
Hvitt nr '17:

(100) 150 (150) 150 (200) gram

Veiledende pinner og strikkefasthet:
Som jumper

Montering:

Damp arbeidet forsiktig på vrangsi-
den. Sy to maskinsømmer i ermets
bredde for ermeåpning. Klipp opp.
Mask eller sy sammen pa skuldrene.
Halskant: Strikk opp med hvitt pa pin-
ne nr 21,/" ca (90) 90 (96) 96 (102) mas-
ker (delelig med 6 masker). Strikk
mønster C * 1 omgang hvitt og 1

omgang blått glattstrikk. Strikk 1 om-
gang vrangt : brettekant. Strikk 9
omganger blått glattstrikk. Fell av.

Tilbehør:
(7) 7 (7) 8 (8) knapper
Ca (120) 125 (130) 140 (150) cm vevde
bånd

For- og baks§kke:

Legg opp med blått på pinne nr 21,/z

(175) 187 (193) 211 (227) masker og
strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake 2
cm. Strikk et knapphull i ene siden
over 3 masker, (5) 5 (5) 6 (6) masker

4
12år 10år8år6år4år
Slutt her på forstykket
og på bakstykket

Midt foran
Midt bak

Hvitt
Btått

Vask i lunkent vann og MILO, se vaskeanvisning på pakken
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fra kanten. Strikk videre til vrangbor-
den måler (4) 4 (5) 5 (6) cm. Sett de
(10) 10 (10) 12 (12)første og siste mas-
kene på en hjelpetråd (: forkanter
som strikkes til slutt). Skift til pinne nr
3%. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk
samtidig (18) 20 (26) 30 (32) masker
jevnt fordelt : (173) 187 (199) 217
(235) masker (forkantene er ikke me-
dregnet). Legg opp 3 nye masker i

slutten av omgangen (til a klippe opp i

midt foran, strikkes uten mønster og
er ikke medregnet i maskeantallet).
Sett et merke i hver side med (43) 46
(49) 54 (58) masker til hvert fors§kke
og (87) 95 (101) 109 (119) masker til
baks§kket. Strikk mønster D. Når ar-
beidet måler (26) 28 (30) 31 (35) cm
felles det (16) 20 (20) 24 (24) masker i

hver side for ermeåpning : (8) 10
(10) 12 (12) masker på hver side av
merket). På neste omgang legges det
opp 3 masker over de avfelte maske-
ne (til å klippe opp i, strikkes uten
mønster). Fortsett med mønster og
når arbeidet måler (39) 43 (45) 48 (52)
cm felles de 3 maskene midt foran av.
Strikk videre fram og tilbake og fell for
halsåpning. Fell i begynnelsen av
hver pinne 4 masker 1 gang, 3 masker
1 gang,2 masker 2 ganger og 1 mas-
ke (2) 2 (3) 3 (4) ganger. Strikk til ar-
beidet måler (45) 49 (52) 55 (60) cm.
Ermeåpningen måler (19) 21 (22) 24
(25) cm.

Montering:

Damp arbeidet forsiktig på vrangsi-
den.
Sy to maskinsømmer for ermeåpning
og to sømmer midt foran. Klipp opp.
Mask eller sy sammen på skuldrene.
Forkanter: Ta maskene på knappesi-
den over på pinne nr 2'/r. Legg opp 4
nye masker på innsiden til belegg og
strikk disse i glattstrikk. Strikk til kan-
ten når opp til halsåpningen. Fell av
de 4 maskene til belegget. Sy til kan-

Merk av tor (7) 7 (7) 8 (8) knapphull.
Det første er strikket, det siste i over-
gangen til halsåpningen og de andre
med jevne mellomrom.
Den andre forkanten strikkes tilsva-
rende, men med knapphull.
Ermekanter: Strikk opp (8) 10 (10) 12
(12) nye masker over de avfelte mas-
kene på fors§kket. Legg opp 4 mas-
ker på innsiden til belegg og strikk
disse i glattstrikk. Strikk 1 rett, 1 vrang
til kanten nar ned til de avfelte maske-
ne på bakstykket. ( Strekk kanten litt
sa den ikke blir for lang). Mask kanten
til de avfelte maskene. Sy til kanten og
sy til belegget pa vrangsiden.
Halskant: Strikk opp rundt halsapnin-
gen med blått pa pinne nr 2'/z ca (103)
107 (111) 115 (119) masker + maske-
ne fra forkantene. Strikk 1 rett, 1 vrang
(3) 3 (3%) 4 (4) cm. Fell av de (10) 10
(10) 12 (12) første og siste maskene.
Strikk (3) 3 (3'/,) 4 (4) cm til. Fell av
med rette og vrange masker. Brett
kanten dobbel mot vrangsiden og sy
den til.
Sy på båndene for hand og sy i knap-
pene.

KNESTRøMPER

Størrelse:
(4) G€ (10 -12) år

Garnmengde:
Blått nr 905:
(100) 150 (150) 200 (200) gram
Hvitt nr 17:
( 50) 50 ( 50) 100 (100) sram

Veiledende pinner:

Strømpepinner nr 2'/, og 31/z

Strikkefasthet 23 masker glattstrikk
på pinne nr 3'/, : 10cm

Legg opp med blått på pinne nr 2'/.
(50) 54 (56) masker og strikk 1 rett, 1

vrang rundt 6 cm. Skift til pinne nr 31/,,
strikk 1 omgang glattstrikk og øk sam-
tidig (a) 6 (8) masker jevnt fordelt :
(54) 60 (64) masker. Sett et merke
rundt siste maske : midtmaske bak
og strikkes hele tiden blå. Strikk
mønster D. Når arbeidet måler (8) 13
(19) cm felles det 1 maske på hver
side av midtmasken bak hver 4. om-
gang til det er (36) 40 (44) masker
igjen. Strikk til arbeidet måler ca (25)
28 (35) cm. Fortsett med blått glatt-
strikk og strikk helen over (17) 19 (21)
masker midt bak. Strikk fram og til-
bake (4) 4 (5) cm. Fell slik: Strikk til det
er (5) 5 (6) masker igjen på den ene
siden, snu og strikk til det er (5) 5 (6)
masker igjen på den andre siden, snu
og strikk til det er (6) 6 (7) masker
igjen. Ta den første av disse løst av,
strikk den neste masken rett og løft
den løse masken over denne. Snu og
strikk til det er (6) 6 (7) masker igjen
på den andre siden og strikk 2 masker
vrangt sammen. Fortsett og felle på
denne måten til kun midtmaskene står
igjen. Plukk opp (9) 9 (11) masker på
hver side av helen. Strikk rundt samti-
dig som det felles 1 maske i hver side
hver 2. omgang til det er (36) 40 (M)
masker igjen. Strikk til foten måler (14)
16 (18) cm eller 3 cm fra passe leng-
de. Fell for tå i hver side slik: Strikk til
det er 2 masker igjen på pinnen, strikk
2 masker rett sammen, ta 1 maske
løst av, strikk neste maske rett og ta
den løse masken over denne. Gjenta
fellingen i den andre siden. Fell hver
2. omgang 3 ganger, deretter hver
omgang til det er 8 masker igjen.
Trekk tråden gjennom maskene og
fest den.

Vest og knestrømper:
tr : Btått
I : Hvitt

D, gjentas

Jumper, lue og
pannebånd:
E : nvitt
E : Btåtr

B, gjentas
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Begynn her på forstykket
og på bakstykket



LUE OG PULSVARMERE:
Veiledende pinner og strikkefasthet:
Som jumper.

LUE:

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) ar

Garnmengde:
Hvitt nr 17: 50 gram
Blått nr 905: 50 gram

Legg opp med blått på pinne nr 2'/,
(96) 102 (108 (108) 114 masker og
strikk 11 omganger glattstrikk rundt.
Strikk 1 omgang vrangt : brettekant.
Strikk mønster A. Skift til pinne nr 3'/..
Strikk 2 omganger hvitt glattstrikk og
øk på 2. omgang jevnt fordblt : (102)
108 (114) 114 (120) masker. Strikk 1

omgang blått glattstrikk, deretter
mønster D til luen måler ca (12) 13
(14) 15 (17) cm. Fortsett med blått
glattstrikk og fell for topp: Strikk 4
masker, 2 masker sammen omgan-
gen rundt. Strikk 3 omganger uten fel-
ling. Strikk 3 masker, 2 masker sam-
men omgangen rundt. Strikk 3 omgan-
ger uten felling. Strikk 2 masker, 2
masker sammen omgangen rundt.
Strikk 3 omganger uten felling. Strikk
1 maske, 2 masker rett sammen om-
gangen rundt. Strikk 1 omgang uten
felling. Strikk 2 masker sammen om-
gangen rundt. Trekk tråden gjennom
resten av maskene og fest den. Brett
kanten mot vrangsiden og sy den til.

PULSVARMERE:

Størrelse:
(4) 6_8 (10-12) år

Garnmengde:
Hvitt nr 17: (50) 50 (50) sram

Høyre vante:

Legg opp på pinne nr 2'/, (40) M (48)
masker og strikk 1 rett, 1 vrang rundt 5
cm. Skift til pinne nr 31/2. La omgan-
gen begynne ved lillefingeren, ta like
mange masker på hver pinne og num-
merer pinnene 14fra omgangens be-
gynnelse. Strikk glattstrikk og øk for
tommel slik:
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 økningen hver 3. omgang til
det er (7) I (11) masker i kilen (prøv
om vanten passer, hvis ikke øk 1-2
ganger til). Fell av de økte maskene
og legg opp 4 nye masker bak tomme-
len. Strikk ca (2'/,) 3 (3'/,) cm. Fell av.
Sy 2 kastesting mellom hver finger
slik: Begynn ved lillefingeren. Ta (4) 5
(5) masker oppå hånden og like
mange masker inni hånden. Sy to kas-

testing og fest tråden godt. Fortsett på
denne måten og beregn (6) 6 (7) mas-
ker til ringfingeren, (6) 7 (7) masker til
langfingeren og (6) 6 (7) masker til
pekef ingeren.

Venstre vante:

Strikkes som høyre, men motsatt. Øk-
ning for tommel gjøres før de 3 siste
maskene på 2. pinne.
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