
Triplex
TR 5222

Sandnes Llldvarefabrik a/s
Nordens største garnleverandør

Garnalternativ:
Smart, Peer Gynt,
Mandarin Classic

Triplex'tr



TR 5222

Størrelse:
(2) 4 (6-8) 10 (12) år

Plaggets mål:

Overvidde: (72) 80 (87) 94 (101) cm
Lengde: (38) 44 (49) 53 ( 57) cm
Ermelengde:(26) 31 (37) 40 ( 43) cm

Garn:

Triplex (100 % ull. 50 §Iåffi = ca 100
meter)

Garnmengde:
Koksgrått nr 5'10:
(200)200 (250) 300 (350) gram
Hvitt nr 502:
(100) 150 (150) 200 (200) gram
Rødt nr 540:
(100) 100 (150) 150 (150) gram
+ 100 gram koksgrått til hatt

Garnalternativ:
Peer Gynt, Smaft, Mandarin Classic,

Veiledende pinner:

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

Tilbehør:
2 (2) 2 (3) 3 (3) sølv- eller tinnhekter
lnnlegg til hattebremmen

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

JUMPER:

For- og bakstykke:
Legg opp med koksgrått og pinne nr
2% (140) 152 (164) 180 (192) masker
og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i (4) 4 (4)
5 (5) cm. Skift til pinne nr 3112, strikk 1

omgang rett og øk (20) 24 (28) 28 (32)
masker jevnt fordelt = (160) 176 (192)
2OB (224) masker. Strikk mønster A
og begynn ved pilen for riktig størrel-
se. Gjenta dette til arbeidet måler ca
(21) 25 (28) 31 (33) cm, eller til det
slutter med t helt (eller halvt) mønster
som diagrammet viser. Det er bedre å
strikke litt for langt enn for kort. Del
arbeidet i hver side med (81) 89 (97)
105 (113) masker på forstykket og
(79) 87 (95) 103 (1 1 'l) masker på bak-
stykket og strikk hver del for seg.
Bakstykket: Strikk en dobbel kant
slik: Strikk 8 pinner glattstrikk med
koksgrått. Ta opp på vrangen med en
ekstra pinne 1 maske i hver maske
langs den første av disse pinnene.
Strikk 1 maske fra hver pinne rett
sammen til 1 maske, og gjenta dette
pinnen ut. Strikk vrangt tilbake på
vrangen. Strikk mønster B, og fortsett
deretter med rødt og glattstrikk til er-

mekanten måler (16) 18 (20) 21 (23)
cm. Fell de midterste (17) 21 (23) 25
(27) maskene og strikk hver side for
seg. Fell ytterligere 4,2 masker ved
halsen og fell av = (25) 27 (30) 33 (36)
masker til skulder. Den andre siden
strikkes på tilsvarende måte.
Forstykket: Strikk dobbel kant med
koksgrått + mØnster B + 2 pinner med
rødt. Fell av de midterste 7 maskene
og strikk hver side for seg. Fortsett
med rødt og glattstrikk til ermekanten
måler (1 2) 14 (16) 17 (19) cm. Fell ved
halssiden først (4) 6 (7)8 (9) masker'1
gang, så 2,2,2,1 , 1 masker = (25) 27
(30) 33 (36) masker igjen. Fell av ved
hel lengde. Strikk og fell den andre
siden på tilsvarende måte.

Ermer:

Legg opp med koksgrått og strømpe-
pinner nr 2% (36) 38 (40) 44 (46) mas-
ker og strikk vrangbord som på bolen.
Skift til pinner nr 3 112 og øk jevnt
fordelt til (50) 52 (54) 56 (58) masker.
NB: Siste maske på hver omgang
strikkes videre vrangt = merkemaske
på undersiden. Strikk mønster A (tell
ut fra midt på ermet hvordan mønste-
ret skal begynne på undersiden), og
øk 1 maske på hver side av merke-
masken ca hver 1Yz cm. Strikk til er-
met måler oppgitt lengde og øk til i

alt (76) 82 (90) 96 (102) masker. Fell
løst av.

Montering:
Darnp arbeidet fra vrangen.
Sy sammen skuldrene.
Kant rundt hals og splitt: Begynn
nederst på høyre side av splitten og
strikk opp med koksgrått og pinne nr 3
ca 10-1 1 masker pr 5 cm langs den
loddrette kanten + ca (75) 79 (83) 85
(87) masker rundt halsen + ca 10-11
masker pr 5 cm ned langs venstre
side av splitten. Strikk mønster B
(første pinne fra vrangen) og øk sam-
tidig 2 masker i hvert hjørne foran
annenhver pinne 2 ganger. Etter"B
strikkes 5 pinner glattstikk med rødt

t
Midt på
ermet

og det felles inn igjen 2 masker 2 gan-
ger i hvert hjørne. Fell løst av, brett
kanten dobbel mot vrangen og sy til.
Sy endestykkene fast til avfellingen
midt foran.
Sy i ermene og sy i sølv- eller tinn-
hekter.

HAfi:
Begynn på innsiden av bremmen.
Legg opp (100) 104 (108) 108 (112
maskene på pinne nr 3 og strikk glatt-
strikk rundt. Etter 2 omganger økes
slik: X 4 rett, øk 1 maske ved å løfte
opp tråden før neste maske og strikk
den vridd rett X. Gjenta fra X tii X
omgangen rundt = (125) 130 (135)
135 (140) masker. Strikk 3 omganger
uten øking.
X 5 rette, øk 'l maske X, gjenta fra X til
X = (150) 156 (162) 162 (168) masker.
Strikk 4 omganger uten øking.
X 6 rette, øk 1 maske X, gjenta fra X til
X = ('175) 182 (1Bg) 189 (196) masker.
Strikk 4 omganger uten øking + 1 om-
gang vrangt til markering. Strikk 4 om-
ganger og fell deretter ved å strikke 5
rette, 2 rett sammen omgangen rundt.
Strikk 4 omganger uten felling. Strikk
4 rett, 2 rett sammen omgangen
rundt, så 4 omganger uten felling.
Strikk til slutt 3 rett, 2 rett sammen
omgangen rundt = (100) 104 (108 )
108 (112) masker. Strikk 1 omgang
vrangt til markering og deretter møns-
ter C. Fortsett i glattstrikk og koksgrått
til pullen fra mønster C måler (6) 6 (6)
7 (7) cm. Fell jevnt fordelt til (ikke
minste str) 100 (100) 100 (110) mas-
ker og strikk 1 omgang. Fell videre i

toppen ved å strikke B rett, 2 rett sam-
men omgangen rundt, strikk 1 om-
gdng uten felling. Fortsett på samme
måte og fell annenhver omgang, men
med 1 maske mindre i hvert felt for
hver gang til (10) 10 (10) 10 (1 1) mas-
ker står igjen. Trekk disse sammen og
fest tråden godt.
Brett langs den vrange omgangen og
sy til på vrangen med lette sting.
Bremmen kan gjøres stødigere ved å
klippe til innlegg av vlieselin eller vinyl
(som er brukt i dette tilfellet).
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Vask i Iunkent vann og MILO, se vaskeanvisning på pakken


