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Garnalternativ:
S mart, Triple x, C av alår,
Mandarin Classic
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PG 1844

Ermer: LUE:Størrelse:
(2) 4 (6) B (10) 12 år

Plaggets mål:

Overvidde:
(71) 76 (82) 87 (e4) 100 cm
Lengde:
(37) 42 (45) 48 (51) 56 cm
Ermelengde:
(27) 31 (34) 38 (42) 45 cm

Garn:

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

Garnmengde:
Hvitt nr 17:
(200) 200 (250) 300 (350) 350 gram
Rødt nr 926:
(100) 100 (100) 150 (150) 200 gram
Blått nr 360:
( 50) 50 (100) 100 (150) 150 gram
Grått nr 56:
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50) 50 gram
Rød mouline nr 240:
(100) 100 (150) 150 (200) 200 gram

Garnalternativ:
Triplex, Smart, Mandarin Classic, Ca-
valer.

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepinner nr 2/z
og 3Yz

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

For og bakstykket:
Legg opp med rødt på pinne nr 2Yz
(155) 165 (180) 190 (20s) 220 mas-
ker. Strikk 3 masker rett rødt og 2
masker vrangt hvitt 6 omganger, vide-
re kun med hvitt (rette og vrange) til
vrangborden måler (4) 5 (5) 5 (6) 6
cm. Skift til pinne nr 3Yz og strikk'1 om-
gang glattstrikk der det økes (3) 5 (2)
4 (5) 2 masker = (158) ',170 (182) 194
(210) 222 masker. Sett et merke i hver
side med (79) 85 (91) 97 (105) 111
masker til hver del. Begynn ved pilen
for rikig størrelse og strikk mønster
A etter tegningen til sidemerket. Be-
gynn igjen ved pilen for riktig størrelse
og strikk rundt. Strikk videre etter
denne inndelingen. Når arbeidet måler
(31) 36 (3e) 42 (4s) 50 cm felles på
forstykket de midterste (7) 7 (9) 9 (1 1)
1 1 maskene for.halsåpning. Strikk vi-
dere fram og tilbake og fell videre 3
masker 2 ganger, 2 masker 2 ganger
og 1 maske 2 ganger = (24) 27 (29)
32 (35) 38 masker igjen til skulderen
(til sidemerket). Strikk til arbeidet må-
ler (37) 42 (45) 48 (51) 56 cm. Fell
maskene av.

Legg opp med rødt på pinne nr 2Vz
(30) 30 (3s) 35 (40) 40 masker. Strikk
vrangbord som på for og bakstykket.
Skift til pinne nr 3/2, strikk 1 omgang
rett og øk$$ 14 (13) 13 (14) 14 mas-
ker jevnt fordelt = (44) 44 (48) 48 (54)
54 masker. Skift til rød mouline og
strikk glattstrikk videre, samtidig som
masken midt under ermet hele tiden
strikkes vrangt og det økes 1 maske
på hver side av denne ca hver 2. cm.
Det økes til ialt (70) 74 (80) 84 (88) 92
masker. Strikk til ermet måler oppgitt
eller passe lengde. Vend arbeidet og
strikk 7 omganger glattstrikk til belegg.
Fell av.

Montering:
Damp arbeidet lett på vrangen.
Sy med tette maskinsømmer i sidene i

ermets bredde og klipp opp.
Sy sammen på skuldrene.
Halskant: Strikk opp med hvitt på pin-
ne nr 2/z ca (75) 75 (80) 80 (85) 85
masker. Strikk 3 rette 2 vrange 5 cm,
videre 3 røde rette og 2 vrange hvite 6
omganger (pass på at det ikke strik-
kes fastere med 2 farger). Fell av med
rødl.
Sy i ermene og sy til belegget på
vrangen.

Strikk forstykket tilsvarende bakstyk
ket, men midt på strikkes mønster B =
(13) 16 (18) masker på hver side, med- @-
regnet økemasken. Fortsett med rød
mouline til samme lenqde som bak. r
Lag 2 tykke fletter ca. iO cm lange, en o-
i rødt og hvitt og en i blått og hvitt. Lag
en rød og en blå pompong og sy fast i j-
hver flette (rød på rødlhvil og blå på
blå/hvit).
Sy sammen luen i sidene og på $-
toppen, men sett av en liten åpning i 

-hvert hjørne til flettene og sy dem fast. d_

Hodevidde:
(45) 51 (55) cm

Garnmengde:
Rød mouline nr 240:
(100) 100 (100) gram
+ rester i de andre fargene

Legg opp med hvitt og pinne nr 3
(100) 1 12 (120) masker og strikk rundt
2 rette, 2 vrange masker i 2/z cm.
Skift til pinne nr 3lz og rød mouline,
strikk 1 omgang og del luen med (51)
57 (61) masker foran, og (49) 55 (59)
masker bak. Strikk bakstykket først,
fram og tilbake, øk 1 masker i hver
side (til å sy i). Strikk til arbeidet måler
(20) 21 (22) cm. Fell av.
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o-E = Hvitt
E= Rødt
E = Grått
Z= Blått
V=Rød mouline
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Vask i Iunkent vann og MILO, se vaskeanvisning på pakken
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