
!!! Alle modellen zijn ook verkrijgbaar in kindermaten !!! 

Extra info ivm artikelnr.: 

Model: M1-…….M7-. 

Wol samenstelling: 

    M.-1: link:  Kleurenkaart Rico Design super super chunky 

    M.-2: link:  Kleurenkaart Lang Yarns Vriginia 

    M.-3: link:  Kleurenkaart Katia Love Wool 

 

 

Artikelnr. M1-… : gewone model :  

Standaardmaat: 

Lengte: 62 cm, breedte: 61 cm, mouwlengte (gemeten van nekwervel tot uiteinde mouw): 70 cm, mouwbreedte: 

21 cm. !! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

 

Artikelnr. M1-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 79 euro (voorbeeld foto kleurnr.018 poederroos) 

Artikelnr. M1-2: 100 % scheerwol: prijs 104 euro. 

Artikelnr. M1-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 104 euro. 

 

Verkrijgbare kleuren: zie link kleurenkaarten bovenaan dit document. 

 

 

Artikelnr. M2-… : gewone model met boord aan voorpanden :  

Standaardmaat: 

Lengte: 62 cm, breedte: 61 cm, mouwlengte (gemeten van nekwervel tot uiteinde mouw): 70 cm, mouwbreedte: 

21 cm. !! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

   

Artikelnr. M2-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 89 euro 

Artikelnr. M2-2: 100 % scheerwol: prijs 124 euro. 

Artikelnr. M2-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 124 euro. (voorbeeld foto kleurnr. 113 pistache) 

 

Verkrijgbare kleuren: zie link kleurenkaarten bovenaan dit document. 

https://www.rico-design.com/rico-design-essentials-super-super-chunky-100g-90m
https://www.langyarns.com/index.cfm?a=closeSearch
894-O_N.pdf%20(katia.com)


Artikelnr. M3-… : ribbelsteek met kabels :  

Standaardmaat: 

Lengte: 55 cm, breedte: 55 cm, mouwlengte (gemeten van nekwervel tot uiteinde mouw): 70 cm, mouwbreedte: 

21 cm. !! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

Alsook de keuze qua kabels en de plaats van de kabels – op mouwen, op voorpanden of op de rug!! 

          

Artikelnr. M3-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 89 euro 

Artikelnr. M3-2: 100 % scheerwol: prijs 124 euro. (voorbeeld foto kleur 0021 blauw-grijs) 

Artikelnr. M3-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 124 euro. 

Verkrijgbare kleuren: zie link kleurenkaarten bovenaan dit document. 

 

 

 

 

 

Artikelnr. M4-… : in patentsteek :  

Standaardmaat: 

Lengte: 62 cm, breedte: 60 cm, mouwlengte (gemeten van nekwervel tot uiteinde mouw): 70 cm,. 

! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

      

Artikelnr. M4-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 119 euro. (voorbeeld foto kleur 014 rood en 026 kiezel) 

Artikelnr. M4-2: 100 % scheerwol: prijs 159 euro. 

Artikelnr. M4-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 159 euro. 

Verkrijgbare kleuren: zie link kleurenkaarten bovenaan dit document. 



Artikelnr. M5-… : in ribbels met nopjesmouwen :  

Standaardmaat: 

Lengte: 62 cm, breedte: 60 cm, mouwlengte (gemeten van nekwervel tot uiteinde mouw): 74 cm,. 

! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

         

Artikelnr. M5-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 119 euro. (voorbeeld foto kleur 001 crème) 

Artikelnr. M5-2: 100 % scheerwol: prijs 159 euro. 

Artikelnr. M5-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 159 euro. (voorbeeld foto kleur 101 licht beige) 

 

Verkrijgbare kleuren: zie link kleurenkaarten bovenaan dit document. 

 

Artikelnr. M6-… : open spencer in ribbels: 

Standaardmaat: 

Lengte: 60 cm, breedte: 60 cm, armsgatopening: 24 cm,. 

! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

                

Artikelnr. M6-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 85 euro. (voorbeeld foto kleur 024 camel) 

Artikelnr. M6-2: 100 % scheerwol: prijs 95 euro. 

Artikelnr. M6-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 95 euro. (voorbeeld foto kleur 117 smaragd groen) 

 

Verkrijgbare kleuren: zie link kleurenkaarten bovenaan dit document. 

 

 



Artikelnr. M7-… : muts :  

Standaardmaat: 

Hoofdomtrek 52-54 cm 

!! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

  

Artikelnr. M6-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 39 euro. (voorbeeld foto kleur 001 crème) 

Artikelnr. M6-2: 100 % scheerwol: prijs 45 euro. 

Artikelnr. M6-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 45 euro. 

Verkrijgbare kleuren zie kleurenkaarten. 

Artikelnr. M7.-… : sjaal :  

Standaardmaat: 

Breedte: 25 cm, lengte: 180 cm 

!! Deze maten kunnen altijd aangepast worden naar eigen wensen !! 

  

Artikelnr. M7-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 49 euro. (voorbeeld foto kleur 001 crème) 

Artikelnr. M7-2: 100 % scheerwol: prijs 64 euro. 

Artikelnr. M7-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 64 euro. 

Verkrijgbare kleuren zie kleurenkaarten. 

 

!! SETPRIJS: MUTS EN SJAAL !! 

Artikelnr. M7-7.-1: 50% scheerwol-50% acrylic: 79 euro. (voorbeeld foto kleur 001 crème) 

Artikelnr. M7-7.-2: 100 % scheerwol: prijs 99 euro. 

Artikelnr. M7-7.-3: 85% scheerwol-15% alpaca: prijs 99 euro. 

 

 


