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mykt 
til barn

Tiden vi er inne i er preget av en søken mot det ekte og autentiske. Vi ønsker 
plagg som kan vare lenge, utført med godt håndverk og strikket i kvalitetsgarn av 
naturmaterialer. I denne barnekolleksjonen har vi fokusert på basisplagg med lang 

varighet, god shape og fine detaljer strikket i garn av høy kvalitet. 

•	 nybegynner

••	 enkel

•••	 MIDDelS

••••	 rutInert

•••••	 avanSert

Se	etter	vanSkelIghetSgraD

I kolleksjonen f inner du enk le konstr uksjoner som 
er morsomme å strik ke. En av favorittene vå re er 
Billy genseren, strik ket ovenfra og ned. Den er 
litt oversize, ermene ka n strik kes la nge slik at de 
ka n brettes opp, det er ba re f int. Vi gleder oss til 
å se a lle stripeva ria ntene dere kommer til å sette 
sa mmen! Selv følgelig ka n du også strik ke den 
ensfa rget, ma nge muligheter der også . 

Peters ribb ha r du sett va ria nter på hos oss 
i tidligere kolleksjoner. Denne ga ngen er 
ribbsek vensen litt a nnerledes, shapen er også 
mer oversize. Den er strik ket ovenfra og ned, så 
du ka n selv bestemme hvor la ng den ska l være. 
Strik ker du den litt eksta la ng på ermer og bol 
ka n ba rnet vokse i den. Da mp den forsiktig ut 
hv is du ønsker et mer oversize uttr yk k, det synes 
v i er f int sa mmen med oppbrettede ermer. Vi 
ha r to va ria nter i denne kolleksjonen, en med 
enkel og en med dobbel tråd. Popcorn slipover 
ble veldig populær i høstens kolleksjon, nå få r du 
den som ja k ke. Både vest og ja k ke f innes også i 
da mestørrelser, så mor og ba rn ka n matche hv is 
de v il . 

Elsa genseren er rask, enkel og morsom å strik ke. 
Fin for deg som ik ke ha r strik ket så mye før, 
den f innes også til mor. A lfreds genser er super 
i ga rderoben, like god i ba rnehage som på skole. 
Enkel og rask å strik ke. 

Pa ndagenseren og Bjørnegenseren ka n lett bli 
favoritter hos ba rna , super søte og enk lere enn 
du tror å strik ke. A nsiktene broderes etterpå 
med maskesting - a lle få r til det – og ja mmen 
ka n du ik ke lage en pa ndabukse også! Pauls 
perleribb bukse er god, myk, elastisk og utrolig 
f in i uttr yk ket. Den strik kes ovenfra og ned, v i 
a nbefa ler ekstra lengde på bena , slik at ba rna 
ka n vokse i den. Den er like f in med og uten 
oppbrettska nter. 
Simpelthen stripegenser, strik kes ovenfra og 
ned. Det er en god basic som fungerer like bra til 
ba rnehage og skole som til f inere a nledninger,
og ba re tenk på a lle de stripemulighetene som 
f innes! En ting er sik ker t, v i ønsker oss mye i 
denne kolleksjonen og håper du g jør det sa mme. 
God strik k!
 
Alle design // Sandnes Garn
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1

•• paul s perleribb bukse
2-8 År (ovenfra og ned)

sunday 3
 |28  |  10  |
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••• peTers ribbGenser
2-12 år (ovenfra og ned)

sunday 3
 |36  |  10  |
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3

•• billys sTripeGenser
2-12 år (ovenfra og ned)

kOs
 |16  |  10  |

5½
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••• peTers dObbel ribbGenser
2-12 år (ovenfra og ned)

sunday 
x2 4

 |22  |  10  |
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5

• el sa Genser
2-12 År (nedenfra og opp)

børsTeT alpakka
Tynn silk mOhair  |14  |  10  |

5½
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6

••• pOpcOrn jakke
2-12 År (nedenfra og opp)

børsTeT alpakka
Tynn silk mOhair  |14  |  10  |

5½
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7

•• alfreds rilleGenser
2-12 år (ovenfra og ned)

Tynn 
merinOull 3

 |27  |  10  |
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•• simpelThen sTripeGenser
2-12 år (nedenfra og opp)

sunday 3
 |28  |  10  |
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9

•• pandabukse
2-8 år (ovenfra og ned)

merinOull
 |22  |  10  |

3½
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10

•• bjørneGenser
2-10 år (ovenfra og ned)

merinOull
 |22  |  10  |

3½
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11

•• pandaGenser
2-10 år (ovenfra og ned)

merinOull
 |22  |  10  |

3½
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evenTuelle reTTelser Til deTTe hefTeT finner du pÅ sandnesGarn.nO

PAULS  
PERLERIBB BUKSE

Sunday
Design 1

BILLyS StRIPEGEnSER
Kos

Design 3

PEtERS RIBBGEnSER
Sunday

Design 2

PEtERS DoBBEL 
RIBBGEnSER

Sunday  x2
Design 4

PAnDAGEnSER
Merinoull
Design 11

BjøRnEGEnSER
Merinoull
Design 10

ELSA GEnSER
Børstet alpakka 

tynn silk mohair
Design 5

PoPcoRn jAKKE
Børstet alpakka 

tynn silk mohair
Design 6

ALFREDS 
RILLEGEnSER
tynn merinoull

Design 7

SIMPELthEn 
StRIPEGEnSER

Sunday
Design 8

PAnDABUKSE
Merinoull
Design 9
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FORHANDlER

postboks 143, 4301 sandnes, nOrGe +47 51 60 86 00
danmark +45 49 76 39 69, sveriGe +46(0) 31-797 12 12  
post@sandnesgarn.no. sandnesgarn.no
følg oss på facebook, instagram og pinterest
Oppskrifter selges kun med garn/garnalternativ i heftet fra Sandnes Garn, 
til et helt plagg eller minimum 4 nøster.


