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Gurttaltentotit':
Smart, Triplex,
Mandarin Classic

Sandnes Uldvarefabrik a/s
Nordens største garnleyerandor
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PG 1842

Størrelse:
(2) 4 (6) B (10) 12 år

sett med marineblått til arbeidet måler
(4) 5 (5) 6 (6) 7 tør hel lengde. Fell så
de midterste (11) 11 (13) 15 (17) 19
maskene på forstykket av og fortsett
fram og tilbake samtidig som det felles
i begynnelsen av hver pinne 3 masker
1 gang, 2 masker 1 gang og til slutt 1

maske 3 ganger = (26) 29 (31) 33 (37)
38 masker igjen til skulder. Strikk til
arbeidet måler hel lengde. Sett mas-
kene på en tråd.

Ermer:

Legg opp med rødt på pinne nr 2/2,
(32) 34 (36) 38 (42) 44 masker. Strikk
2 rette, 2 vrange rundt (4) 4 (5) 5 (6) 6
cm. Skift til pinne nr 3Yz og strikk 1

omgang rett samtidig som det økes
jevnt fordelt til (47) 49 (51) 53 (57) 61
masker. Fortsett rundt med glattstrikk
og mønster D etter tegningen som
gjentas (se tegning), men masken
midt under ermet strikkes hele tiden
vrangt og det økes 1 maske på hver
side av denne ca hver 1Vz cm til i alt
(73) 79 (87) 93 (101) 109 masker. Når
arbeidet måler (12) 16 (19) 23 (27) 30
cm strikkes mønster B (slutt mønster
D som vist på tegningen). Strikk til
oppgitt eller passe lengde, vend så
vrangsiden ut og strikk 5 omganger
glattstrikk til belegg.
Fell av.

beidet måler (24) 25 (25) 26 (26) 26
cm. Strikk 2 og 2 rett sammen, trekk
resten av maskene samrnen og fest
tråden godt.
Øreklatter: Legg opp 17 masker med
rødt og pinne nr 3/z og strikk mønster
etter diagrammet (rød bunn, hvite lus)
med fellinger som angitt. La maskene
stå på pinnen og strikk videre med
rødt og med tilsvarende økinger i hver
side til de 2 delene har samme høyde.
Fell av.
Legg delene med retten mot hver-
andre og sy sammen med attersting,
unntatt oppleggs- og avfellingskanten.
Vreng klaffen og damp.
Brett vrangbordkanten på luen dobbel
ut mot retten og sy den til med mest
mulig usynlige sting.
Sy øreklatfene fast i skillet mellom
vrangbord og mønster, og med ca 10
cm avstand til hverandre midt bak.
Lag 4 røde pomponger, ca 5 cm i dia-
meter.
Tvinn en ca 34 cm lang snor med rødt
og hvitt garn. Sy fast en pompong i

hver ende. Fest midten av snoren i

toppen av luen og knytt.
Tvinn 2 små snorer, ca 5-6 cm lange.
Sy fast en pompong i hver og sy sno-
ren fast i øreklaffen.

MåI:

Overvidde:
(72) 78 (83) 8e (e8)
Hel lengde:
(37) 42 (45) 48 (51)
Ermelengde:
(27) 31 (34) 38 (42)

102 cm

56 cm

45 cm

Garn:

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

Garnmengde:
Hvitt nr 17:
(100) 100 (100) 150 (150) 150 gram
Rødt nr 926:
(150) 150 (200) 200 (250) 250 gram
Marineblått nr 321:
(150) 150 (150) 200 (200) 200 gram
Grått nr 57:
(100) 100 (150) 150 (150) 150 gram
Rød mouline nr 240:
(100) 100 (100) 150 (150) 150 gram

Garnalternativ:
Triplex, Smad, Cavaler, Mandarin
Clas.sic.

Veiledende pinner:

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

Strikkefasthet: 22 masker glaft-
strikk på pinne nr 3Vz = 10 cm.

For- og bakstykket:
Legg opp med rødt på pinne nr 2Yz,
(136) 148 (156) 168 (182) 1e0 mas-
ker. Strikk 2 rette, 2 vrange rundt (4) 4
(5) 5 (6) 6 cm. Skift til pinne nr SYz og
strikk 1 omgang rett samtidig som det
økes jevnt fordelt til (160) 172 (184)
196 (21 6) 224 masker. Sett et merke i

hver side med (80) 86 (92) 98 (108)
112 masker på hver del.
Foftsett rundt med mønster slik: Først
1 kantmaske som hele tiden strikkes
vrangt, deretter mønster A (begynn
ved pilen for riktig størrelse) som
speilvendes midt foran, = forstykket.
Strikk likt over bakstykkets masker.
Fortsett rundt med denne inndelingen
til arbeidet måler (14) 19 (22) 24 (27\
31 cm, strikk så mønster B, deretter
mønster C (som speilvendes). Fort-

Montering:
Damp arbeidet forsiktig på vrangen.
Sy 4 maskinsØmmer i hver side i er-
mets bredde og klipp opp.
Mask eller sy sammen skuldrene med
marineblått
Halskant: Strikk opp rundt halsen
med marineblått på pinne nr 2lz ca
(84) 88 (92) 96 (100) 104 masker.
Strikk 2 rette, 2 vrange rundt (4) 4 (5)
5 (6) 6 cm. Del så arbeidet midt foran
og strikk fram og tilbake til halskanten
måler (1 1) 1 1 (13) 13 (15) 15 cm. Fell
av med rette og vrange masker.

LUE:

50 gr rødt nr 926
50 gr hvitt nr 17
+ eventuelle rester fra jumperen.

Legg opp med rødt og pinne nr 2Yz
(100) 100 (100) 105 (105) 1 10 masker
og strikk 3 rette, 2 vrange rundt i I cm.
Skift til pinne nr 3Yz, øk ut til (104) 108
(108) 112 (112) 116 masker og strikk
mønster E (se diagram på siste side)
med hvit bunn og røde lus til hele ar-

Dampes len med
f!kt g klede @

Rensing i

ærklortylen
- nomal
metode

Bruk MILO vaskepulver og Iølg bruksanvisningen på

MILo-pakken. COMFOBT isiste skyllevann gir plaggel

ekstra mykhet.

Sandnes Uldvarcfabrik
4300 Sandnes

Made in Noilay
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Håndvask

40'c
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Tåler ikke
klolbleking
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Temperatur
innlil 150" C
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Tåler ikke
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= Midtmasken på
for- og bakstYkket,
og på ermene

E= Hvitt
E = Marineblått
E= Rødt
I= Rød mouline
Z = Grått
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I= Hvitt
E = Marineblått
[= Rødt
Z = Grått

Gjentas

D, til ermet

Midt på
ermet

17 m = øreklatl


