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Sailor Jupiter

Pattern Name:
Fabric:
Size(s):

Sailor Jupiter
Aida 14, White
199w X 309h Stitches
14 Count,
36.10w X 56.06h cm
16 Count,
31.59w X 49.05h cm
18 Count,
28.08w X 43.60h cm

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number
ü
2
DMC 310
¤
2
DMC 333
k
2
DMC 350
ç
2
DMC 352
O
2
DMC 498
P
2
DMC 604
A
2
DMC 892
S
2
DMC 939
í
2
DMC 963
Z
2
DMC 971
É
2
DMC 986
Ö
2
DMC 3840
•
2
DMC 3865

Color
Black
Blue Violet-VY DK
Coral-MD
Coral-LT
Christmas Red-DK
Cranberry-LT
Carnation-MD
Navy Blue-VY DK
Dusty Rose-UL VY LT
Pumpkin
Forest Green-VY DK
Lavender Blue-LT
Winter White

