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Mariken 2

taljes lõikega kleit, varrukatel ja alläärel 
läikiv pitskangas, V-kaelus, 
pikad varrukad, pikkus 95 cm

Mariann 2

taljes lõikega kleit, varrukatel ja alläärel
läikiv pitskangas, paat-kaelus, 
pikad varrukad, pikkus 95 cm

Mariann 1

taljes lõikega džemper, varruakatel ja alläärel 
läikiv pitskangas, paat-kaelus, 
pikad varrukad

Materjal: 
Lõng: 67% viskoos / 29% akrüül / 4% polüester
Pitskangas: 56% polüamiid / 32% akrüül / 12% vill

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must

Materjal: 
Lõng: 67% viskoos / 29% akrüül / 4% polüester
Pitskangas: 70% viksoos / 30% polüamiid

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

tumelilla
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Sienna 11

taljes lõikega kleit, varrukatel, kaelakaarel 
ja alläärel läikiv effektlõng, 
O-kaelus, pikad varrukad, pikkus 105 cm

Sienna 1

taljes lõikega kleit, varrukatel, kaelakaarel 
ja alläärel läikiv effektlõng,  
O-kaelus, 3/4 varrukad, pikkus 95 cm

Sienna 3

taljes lõikega džemper, varruakatel, kaelakaarel 
ja alläärel läikiv effektlõng, 
O-kaelus, pikad varrukad

Materjal: 
Lõng: 47% peen meriino vill / 47% akrüül /
4% viskoos / 1% polüamiid / 1% polüester

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must + kuld
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Roosi 2

taljes lõikega kleit, 4x4 palmik, taga lõhik, 
O-kaelus, pikad varrukad, pikkus 120 cm

Roosi 22

taljes lõikega kleit, 4x4 palmik, 
O-kaelus, pikad varrukad, pikkus 105 cm

Roosi 3

taljes lõikega džemper, 4x4 palmik,
O-kaelus, pikad varrukad

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must              tumeroheline

Värvid:

must              kollane          punane

Värvid:

kollane          tumepunane
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Jelena 3

taljes lõikega žakaarmustriga kleit, 
O-kaelus, pikad varrukad, pikkus 95 cm

Jelena 1

žakaarmustriga kardigan, 
O-kaelus, pikad varrukad, 
esihõlmal 6 nööpi

Jelena 2

žakaarmustriga džemper, 
O-kaelus, pikad varrukad

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must + hõbehall

Värvid:

punane + helehall 

Värvid:

must + helehall 
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Triin 2

žakaarmustriga vest, V-kaelus, 
kaelakaares, käeaukudes ja allääres 
2x2 soonik

Triin 1

taljes lõikega žakaarmustriga kleit, 
kaelkaares, varrukatel ja allääres 
2x2 soonik, O-kaelus, 3/4 varrukad, 
pikkus 95 cm

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must + valge
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Reelia 1

taljes lõikega mustriline maksikleit, 
taga lõhik, kõrge tagasipööratav kaelus, 
pikad varrukad, pikkus 140 cm

Reelia 12

taljes lõikega mustriline kleit,
kõrge tagasipööratav kaelus, 
pikad varrukad, pikkus 95 cm

Reelia 2

taljes lõikega mustriline tuunika,
kõrge tagasipööratav kaelus,
pikad varrukad, pikkus 85 cm

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

tumepunane

Värvid:

tumepunane

Värvid:

must              tumesinine
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Saskia 1
 
osaliselt palmik-koes džemper, O-kaelus, 
kaelakaares, varrukatel ja allääres soonik, 
pikad varrukad

Viivi 2

taljes lõikega kolmevärviline kleit, 
vööjoonel taskud, varrukatel 3 ja taskutel 1 
must nööp, O-kaelus, 3/4 varrukad, 
pikkus 95 cm

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

sinine              helehall

Värvid:

sinine + must + helehall
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Annaliis
 
alt laienev kleit, seeliku osa plisseer, 
pööratud krae, varrukatel ja vööjoonel 
4cm sukk, 3/4 varrukad, pikkus 95 cm

Malviina 4

alt laienev plisseerkleit, O-kaelus, 
3/4 alt laienevad varrukad, pikkus 95 cm

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

sinine + must 

helehall + must 

Värvid:

tumelilla 

Materjal: 
Lõng: 50% viskoos / 50% akrüül 

Joan 12

taljes lõikega satsiga kleit, V-kaelus,
pikad varrukad, pikkus 95 cm

Värvid:

tumesinine   sinine

Materjal: 
Lõng: 50% viskoos / 50% akrüül
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Marta
 
kott-lõikeline džemper, pool-ümar kaelus, 
kaelakaares, varrukatel ja allääres kant, 
3/4 varrukad

Kiara 1

kott-lõikeline zik-zak mustriline kleit, 
O-kaelus, kaelakaares, varrukatel ja allääres 
kant, pikad varrukad, pikkus 95 cm

Steffi 1

sirge-lõikeline ruudu mustriline kleit, 
paat-kaelus, pikad varrukad, pikkus 95 cm

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

sinine

Värvid:

tumelilla

Värvid:

tumesinine
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Gina 2
 
taljes lõikega neljavärviline kleit, seeliku 
osa pepita mustriga, O-kaelus, 
3/4 varrukad, pikkus 95 cm

Zoja 4

pärlkoes taljes lõikega kleit, ees pikk lukk, 
O-kaelus, pikad varrukad, pikkus 95 cm

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must + valge + 
tumesinine + hall

Värvid:

must + valge
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Tiina 6
 
taljes lõikega mustriline džemper, 
O-kaelus, pikad varrukad

Agnes 1

mustriline vest, kaelakaares, käeaukudes ja 
allääres must kant, O-kaelus

Materjal: 
Lõng: 68% viskoos / 29% akrüül /
3% elastaan

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must + beež

Värvid:

must + tumehall
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Sirpa 4
 
taljes lõikeline nööpidega kardigan, 
O-kaelus, pikad varrukad

Marina 13

taljes lõikeline džemper, 
tagasipööratav kaelus, pikad varrukad

Materjal: 
Lõng: 100% peen meriino vill 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must              hall                punane

Värvid:

must              hall                pruun            punane
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Riika 5

taljes lõikega soonikdžemper,  
tagasipööratav kaelus, alt laienevad 
pikad varrukad

Riika 4

taljes lõikega soonikdžemper, 
tagasipööratav satsiga kaelus, 
pikad varrukad

Raili 14

mustriline kardigan, O-kaelus, laiad 
1/2 varrukad, esiliistul 3 valget nööpi

Materjal: 
Lõng: 50% puuvill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must              pruun

Värvid:

valge

Värvid:

helesinine     roosa
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Tira 4
 
kottkoes sädelev kardigan, hõlmal taskud, 
O-kaelus, esikinnisel trukid, 
pikad varrukad

Alice 3

klassikaline kardigan, hõlmal lipsudega 
taskud, O-kaelus, esikinnisel hõbedased 
nööbid, pikad varrukad

Materjal: 
Lõng: 50% viskoos / 20% peen meriino vill / 
20% akrüül / 6% polüester / 4% polüamiid

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must + hõbehall

Värvid:

must + tumehall

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Elna 1

lühike läikiv boolero, V-kaelus, 
3/4 varrukad

Värvid:

hall                punane         roosa

Materjal: 
Lõng: 80% viskoos / 11% polüester /
9% polüamiid
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Oriana 1
 
rullkandiga kardigan, hõlmal taskud, 
V-kaelus, pikad varrukad, pikkus 80 cm

Olivia 8

poolsoonik vööga kardigan, V-kaelus, esikinnisel 
nööbid, pikad varrukad, pikkus 80 cm

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid: 

tumelilla        beež              hall

Värvid:

must             tumepunane
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Saima 1

taljes lõikega kleit,  V-kaelus, 
3/4 varrukad, pikkus 105 cm

Saima 11

taljes lõikega kleit, V-kaelus, 
3/4 varrukad, pikkus 95 cm

Agneta

taljes lõikega vest, V-kaelus

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül 

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must       

Värvid:

must

Värvid:

must



SÜGIS / TALV 17-18

Vanda 6

pepita mustriga kardigan  O-kaelus, 
pikad varrukad

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 
50% polüamiid

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

tumehall + helehall

valge + helehall
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Heidi 5
 
pontšo, esihõlmal kinnitushaagid

Ly

pontšo

Materjal: 
Lõng: 100% peen meriino vill

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid: 

must             tumesinine    beež            punane         tumepunane

Värvid:

must         

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül
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Rea 1
 
sall, tagasipööratud kaelus

Agnes 1

sall, kapuuts kaelusega

Materjal: 
Lõng: 50% peen meriino vill / 50% akrüül

Toodetud kvaliteetsest Itaalia lõngast.

Värvid:

must


