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Pattern Name: Rebel Imperial Insignia

Fabric: Aida 10, White

139w X 68h Counts

Size(s): 10 Count,   13-7/8w X 6-3/4h in

14 Count,   9-7/8w X 4-3/4h in

18 Count,   7-5/8w X 3-3/4h in

22 Count,   6-1/4w X 3h in

Floss Used for Full Stitches:

Symbol  Strands Type  Number             Color          

ü  2 DMC 99 Metallic Gold

Notes:
Note:  These patterns can be stitched in any color you like.
Traditionally, the rebel emblem is red and the imperial emblem
is grey. 

These images from Star Wars are owned by Lucasfilm, Ltd.
The creator of this pattern makes no claim to copyright. 
This pattern was made by fans for the enjoyment of other 
fans and is made freely available. No money has or will be 
made on this pattern.
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Usage Summary:

Strands Per Skein: 6

Skein Length: 313.0 in

Type Number Full Half Quarter French Back(in) Skein Est.

DMC 99 4564 0 0 0   0.0  2.00


