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Sandnes Uldvarefabrik a/s
Nordens største garnleverandør

Garnalternativ:
Smart, Triplex,
Mandarin Classic
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PG 1849

Størrelse:

Garn:

Peer Gynt (100 % ull. 50 §ram = ca 9'l
meter)

Garnmengde:
Jakke:
Hvitt nr 17: (200) 250 (300) gram
Grått nr 56: (150) 150 (200) gram
Marineblått
nr 360: (150) 150 (200) gram
Rødt nr 926: (150) 150 (200) gram
Lue:
50 gram hvitt, 100 gram rødt.

Garnalternativ:
Smafi, Triplex, Mandarin Classic,

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepinner nr 2Vz
og 3/z

Tilbehør:
1 glidelås, (40) 45 (50) cm lang

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

JAKKE:
For- og bakstykke:
Legg opp med hvitt og pinne nr 2/z
(170) 194 (218) masker og strikk 2
rette, 2 vrange fram og tilbake i (4) 5
(6) cm. Skift til pinne nr 3/2, strikk 1

pinne rett og øk (13) 15 (17) masker
jevnt fordelt = (183) 209 (235) masker.
Legg opp 3 nye masker i begynnelsen
av neste omgang = midt foran. Her
skal det klippes opp til slutt. Fortsett
rundt og strikk (2) 5 (7) omganger
med hvitt, så mønster A + (2) 5 (7)
omganger hvitt, mønster B + (2) 5 (7)
omganger grått. Strikk igjen mønster
A, men nå med grå bunn og hvit stjer-
ne. Strikk igjen (2) 5 (7) omganger
grått, mønster C, (2) 5 (7) omganger
marineblått, mønster D. Sett et merke
i hver side med (45) 52 (58) masker
på hveft forstykke (de 3 midtmaskene
ikke medregnet) og (93) 105 (119)
masker på bakstykket. Strikk 1 om-
gang med marineblått og sett så de
midterste (15) 17 (19) maskene på
forstykket på en hjelpetråd (midtma-
skene medregnet). Strikk med mari-
neblått fram og tilbake og fell videre
3,2,2 masker på hver side av halsen,
så 1 maske (2) 3 (4) ganger = (30) 35

(39) masker på forstykkets skulder ut
til sidemerket. Strikk i alt (a) 4 (5) cm
med blått etter mønster D og fell av.

Ermer:

Legg opp med hvitt og strømpepinner
nr 2Yz (4O) 44 (48) masker og strikk
(4) 5 (5) cm vrangbord rundt, men på
siste omgang økes jevnt fordelt til (60)
64 (68) masker. NB: Siste maske på
hver omgang strikkes videre vrangt,
og det økes 1 maske på hver side av
denne ca hver 2 cm. Gjenta mønster
E til ermet måler oppgitt lengde og øk
til i alt (90) 98 (106) masker. Vreng
ermet og strikk 5 omganger glattstrikk
til belegg. Fell av.

E, gjentas

Slutt slik

Montering:
Damp arbeidet på vrangen.
Merk opp til ermehull i hver side tilsva-
rende ermevidden. Sy små, tette mas-
kinsømmer både heiog midt foran og
klipp opp mellom sØmmene.
Sy sammen skuldrene.
Forkanter: Begynn nederst på høyre
forstykke og strikk opp med rødt og
pinne nr 2/z ca 11-12 masker pr 5 cm
langs hele forstykket. Strikk 2 cm glat-
tstrikk , 1 pinne rett fra vrangen, 2 cm
glattstrikk. Fell av. Brett mot vrangen
langs rillen og sy til. Strikk samme
kant langs venstre forstykke.
Krave: Ta opp med rødt og pinne nr 3
ca (86) 90 (94) masker. Strikk 2 rette,
2 vrange i 3 cm og øk deretter 20
masker jevnt fordelt på samme pinne.
Strikk til kraven måler (9) 10 (10 cm
og fell løst av med rette og vrange
masker.
Sy i ermene og sy til belegget på
vrangen.
Sy i glidelås.

LUE: (2 størrelser)
Hodevidde: (50) 54 cm

Legg opp med hvitt og pinner nr 2Yz
(100) 1 12 masker og strikk 3 cm vran-
gbord 2 rette, 2 vrange, men på siste
omgang økes jevnt fordelt til (1 10) 120
masker. Skift til pinner nr 3/z og strikk
mønster F. Fortsett så med rødt til ar-
beidet måler (17) 18 cm. Strikk B rett,
2 rett sammen omgangen rundt = (99)
108 masker. Strikk 2 cm og fell igjen
ved å strikke 7 rett, 2 rett sammen
omgangen rundt = (88) 96 masker.
Strikk 2 cm og fell igjen ved å strikke 6
rett, 2 rett sammen omgangen rundt ,

men utelat siste felling på minste stør-
relse = (78) 84 masker. På minste
størrelse strikkes nå mønster A med
hvit rose på rød bunn = 3 roser. På
største størrelse strikkes ytterligere 2
cm og det felles på siste omgang 6
masker jevnt fordelt = 78 masker.
Strikk mønster A med hvit rose på rød
bunn.
Når 6 omganger står igjen på dia-
grammet, felles 2 masker mellom
hveft mønstar = 72 masker for begge
størrelsene. Strikk 2 cm og fell: 10
rett, 2 rett sammen omgangen rundt = r]
66 masker. Strikk 1 cm og fell: 9 rett, 2 i§-
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(4-o) 8-10 (12-14) år

Plaggets mål:

Overvidde:
Lengde:
Ermelengde:

(82) 95 (106) cm
(45) 51 ( 57) cm
(32) 40 ( 46) cm
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rett sammen omgangen rundt = 60
masker. Fortsett på samme måte hver
'l cm og med 1 maske mindre i hver
felling for hver gang til 12 masker står
igjen. Trekk disse sammen og fest trå-
den godt. Lag en stor, rødlhvit dusk
og sy fast i enden.

E= Hvitt
E= Btått
E= Rødt
Z = Grått

Slutt
slik

Begynn her
på høyre forstykke

Vask i lunkent vann og MILO, se vaskeanvisning på pakken


