
Sandnes Uldvarefabrik a/s
Nordens største garnleverandør

Garnalternativ:
Peer Gynt, Triplex,
M andarin C las sic, C av al6 r
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sM 8106

Størrelse:
(2) Æ (8) 10 (12) år

Plaggets mål:

Overvidde: (72) 80 (87) 94 (101) cm
Lengde: (37) 44 (48) 51 ( 56) cm
Ermelengde: (27) 33 (38) 42 ( 45) cm

Garn:

Smart (100 ull, superwash. 50 gram :
ca 100 meter)

Garnmengde:
2-farget:
Rødl nr 842
(250) 300 (350) 400 (400) sram
Hvitt nr 801
(150) 150 (200) 200 (250) sram
Flerfarget:
Rødl nr 842
(300) 400 (450) 450 (500) sram
Hvitt nr 801
( 50) 50 ( 50) 100 (100) sram
Grønt nr 887
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50) gram
Gult nr 816
( 50) 50 ( 50) 50 ( 50) sram
Marineblått nr 875
( 50) 50 (100) 100 (100) sram

ter C som gjentas. Når arbeidet måler
(23) 26 (32) 33 (36) cm felles på for-
s§kket de midterste 7 maskene for
halssplitt. Strikk videre mønster fram
og tilbake. Når arbeidet måler (31) 38
(42) 45 (50) cm felles for halsåpning 4
masker '1 gang, 3 masker 2 ganger ,2
masker 2 ganger og 1 maske 1 gang
: (22) 26 (30) 34 (38) masker igjen til
skulderen (til sidemerket). Strikk til ar-
beidet måler (37) 44 (48) 51 (56) cm.
Fell maskene av.

Ermer:

Legg opp med rødt på pinne nr 2'/.
(36) 38 (40) 42 (44) masker. Strikk 1 rett
1 vrang rundt (4) 4 (4) 5 (5) cm. Skift til
pinne nr 3%, strikk 1 omgang rett og

J-

øk 18 masker jevnt fordelt :(54) 56
(58) 60 (62) masker. Strikk mønster A,
samtidig som masken midt under er- N-
met hele tiden strikkes vrangt og det
økes 1 maske på hver side av denne ,.i
ca hver (3) 3 (3) 2'/, (2'/,) cm. Det
økes til ialt (70) 74 (80) 88 (92) masker.
Når arbeidet måler (24) 30 (35) 39 (42) §-
cm strikkes mønster B. Vend arbeidet
og strikk 6 omganger glattstrikk til be-
legg. Fell av. o-

o-Montering:

Damp arbeidet lett på vrangen.
Sy med tette maskinsØmmer i sidene i .q-
ermets bredde og klipp opp.
Sy sammen på skuldrene.
Halskant: Strikk opp med rødt på pin- o-

! : Hvitt
[ : nøOt

Garnalternativ:

Peer Gynt, Triplex, Mandarin Classic,
Cavaler.

Veiledende pinner:

Rundpinne og strømpepinner nr 21/,
og 31/z

Tilbehør:

Til jumper med halssplitt: t hekte

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

To-farget jumper med halssplitt

For og bakstykket:

Legg opp med rødt på pinne nr 21/,
(120) 136 (152) 168 (184) masker. Strikk
1 rett 1 vrang rundt (4) 4 (5) 5 (6) cm.
Skift til pinne nr 3%, strikk 1 omgang
rett og øk 40 masker ievnt fordelt :
(160) 176 figzl 208 rzzhJ'mr.r"r. 

-s"tt 
L-l : Rødt

åi-#"rWi i;;;d;åo tari as (% lxl : Hvitt

105 (113) masker til forstykket og (79)
87 (95) 103 (111) masker til bakstykket.
Begynn ved pilen for riktig størrelse
og strikk mønster A etter tegningen.
Når arbeidet måler (18) 23 (27) 28 (32)
cm strikkes mønster B, videre mØns-
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Midt på
ermet

44,10 år

Mønster over 16 masker
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KAN VASKES I MASKIN SOM HAR ULLMERKET,
BRUK ULLVASKPROGRAM _ KORT SENTFIIFUGERING
Bruk MILO vaskemiddel og lølg bruksanvisningen på
MILO-pakken.
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na nr 21/z ca 83 masker. Strikk glatt-
strikk (5) 5 (6) 6 (6) cm. Fell av. Brelt
kanten dobbel mot vrangen og sy til.
Kant langs splitten: Strikk opp med
rødlpå pinne nr 21/z co. 13 masker pr.
5 cm. Strikk glattstrikk 4 cm. Fell av.
Brett kanten dobbel mot vrangen og
sy til. Den andre siden strikkes tilsva-
rende.
Sy i ermene og sy en hekte i splitten.

Flerfarget jumper med rund hals:

For og bakstykket:

Legg opp og stikk som oert andre,
men halsfellingen blir slik:
Strikk til arbeidet måler (31) 38 (42) 45
(50) cm. Fell på forstykket de midter-
ste 11 maskene. Strikk videre fram og
tilbake og fell ved halssiden 4 masker
1 gang, 3 masker 1 gang, 2 masker 2
ganger og 1 maske 2 ganger : (22)
26 (30) 34 (38) masker igjen til skulde-
ren (til sidemerket). Strikk til arbeidet
måler (37) 44 (48) 51 (56)cm. Fell mas-
kene av.

Ermer:

Strikkes som den andre.

Montering:

Som den andre, men halskanten strik-
kes slik:
Strikk opp med rødt på pinne nr 2'/,
ca 87 masker. Strikk 1 ret 1 vrarrg 6
cm. Fell av. Brett kanten dobbel mot
vrangen og sy til.

VANTER

Størrelse:
(2-4) G€ (10-12) år

Garnmengde:
50 gram i bunnfargen * rester i en
farge.

Høyre vante:

Legg opp på pinne nr 2'/, (40) M (48)
masker. Strikk 1 rett 1 vrang rundt (5)
5 (6) cm. Skift til pinne nr 3, og strikk
glattstrikk videre. La omgangen be-
gynne ved lillefingeren og nummerer
pinnene tra 14 fra omgangens be-
gynnelse. Strikk glattstrikk og øk'tor
tommel på følgende måte:
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 økningene hver 3. omgang til
det er (7) I (11) masker i kilen (prøv
om vanten passer, hvis ikke øk 1-2
ganger til). Sett de økede maskene på
en tråd og legg opp 4 nye masker bak
tommelen. Strikk videre glattstrikk ca
(2'/,) 3 (3./,) cm.

Strikk na fingrene:
Pekefinger: Strikk de (6) 6 (7) siste
maskene pa 2. pinne og de (6) 7 (8)
maskene pa 3. pinne, legg opp 2 nye
masker mot langfinger : (14) 15 (17)
masker. Sett de resterende maskene
pa en tråd. Strikk glattstrikk rundt ca
5-6 cm. Fell slik: 2 rett sammen, 1 rett
omgangen ut. 2 rett sammen omgan-
gen ut. Trekk tråden gjennom maske-
ne som er igjen.
Langfinger: Strikk de neste (5) 6 (6)
maskene, legg opp 2 nye masker,
strikk de neste (5) 5 (6) maskene, legg
opp 2 nye masker. Strikk glattstrikk
rundt 5-6 cm og fell som på pekefin-
geren.
Ringfinger: Strikkes som langfinger.
Lillefinger: Strikk de siste maskene og
legg opp 2 nye masker mot ringfinge-
ren. Strikk glattstrikk rundt ca 4-5 cm
og fell som tidligere.
Tommel: Sett maskene fra tråden
over på pinne nr 3 og plukk opp 4 nye
masker bak tommelen * 1 maske i

hver side. Strikk glattstrikk rundt 4-5
cm. Fell som tidligere.
Fest alle trådene og sy til mellom fing-
rene.
Sy en åttebladsrose nede på vanten.

Mønster over 16 masker

Tvinn en snor og tre i ved vrangbor-
den.

Venstre vante:

Strikkes som høyre, men motsatt.
Økningene for tommel gjøres tør de 3
siste maskene på 2. pinne.

LUE:

Størrelse:
(2-4) G€ (10-12) år

Garnmengde:
50 gram i bunnfargen -l rester fra
genseren.

Legg opp med rødt på pinne nr 21/.
(104) 112 (120) masker. Strikk 1 rett 1

vrang rundt (7) 8 (8) cm. Skift til pinne
nr 31/2. Strikk mønster B "opp/ned",
videre mønster A som gjentas. Strikk
til arbeidet måler (23) 25 (28) cm.
Strikk nå 2 og 2 masker sammen hele
omgangen. Strikk 1 omgang glatt-
strikk. Strikk 2 og 2 masker rett sam-
men hele omgangen. Trekk en tråd
gjennom de maskene som er igjen.
Lag 3 små pon-ponger som syes i

toppen, gjerne på en tvinnet snor slik
de henger litt ned.

E: Rødt
E : Marineblått
I : outt
Z: Grønt
Z : Hvitt
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