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üüüüüüüüüüü111111ü11üüüÍÍÍÍÍü
üüüüüüüüüüüüü11111ü1üüüüÍÍÍü
üüüüüüüüüüüüüü1111üüüüüüüüü
üü111111üüüüüü11111üüüüüüüü
1111111111üüüüü1111üüüüü11ü
11111111111üüüü11111üüüü11ü
1111üüüü1111üüü11111üüüü11ü
11üüüüüüüü11üüüü1111üüüü11ü
1üüüüüüüüüüüüüüü1111üüüü11ü
üüüüÍÍÍÍÍüüüüüüü11111üüüü1ü
üüÍÍÍÍÍÍÍÍüüüüüü11111üüüüü
ÍÍÍüüÍÍÍÍÍüüüüüü11111üüüüü
üüüüü
ÍÍÍÍÍüÍÍÍÍÍüüüü111111üüüü
üüüKKKKKüüü
1ÍÍÍÍ1üÍÍÍÍüüüü11111üüüüü
üüKKKKKKKKKKKü
11ÍÍ111üÍÍÍüüüü11111üüüü
üKKKKK¤¤¤¤¤¤¤KKü
1111111üÍÍÍüüüü11111üüü
üKKKKKü¤¤¤¤¤¤¤¤¤Kü
1111111üÍÍÍüüü111111üüü
üKKKKüüüü¤¤¤¤¤¤¤Kü
1111111üÍÍÍüü1111111üü
üKKKKüüüüüüü¤¤¤¤¤¤¤ü
ü11111üÍÍÍüüü111111üü
üKKKüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤¤ü
1üüüüüÍÍÍÍüü1111111ü
üKKKK¤¤üüüüüüüü¤¤¤¤¤¤ü
1111ü1ÍÍÍüü1111111üü
üKKKKK¤¤ü üüüüü¤¤¤¤¤¤ü
üüüü1ÍÍüüü1111111üüü
üKK¤¤¤¤üü üüüüü¤¤¤¤¤¤ü
1111ÍÍüüü11111111üüüü
üK¤¤¤¤ü
üüüüü¤¤¤¤¤¤ü
ü1üüüüü1111111üüüüü¤üü
üü¤¤ü
üüüüü¤¤¤¤¤¤ü
1ü1111111111üüüüü¤¤¤üüü
üü
üüüüü¤¤¤¤¤¤¤ü
111111111üüüüüüü¤¤¤¤¤üüü
üüüüüü¤¤¤¤¤¤¤ü
üüüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤KKüüüü
üüüüüüüü¤¤¤¤¤¤¤ü
üüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤KKKKüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤¤¤üüüüüü
üüüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤KKKKKKüüüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤¤¤üü¤¤¤¤üü
Küüüüüü
üüüüüüü¤¤¤KKKKKKKüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤¤¤ü¤¤¤¤¤¤¤¤ü
KKKKüüüüüüüüüüüü¤¤¤KKKKKKKKüüüü¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤üü¤¤¤üüüüüüüü
KKKKKKKüüüüüüüüüü¤¤üüKKKKKü
ü¤¤¤¤¤¤¤¤¤ü ü¤Küüüüüüüüü
KKKKKKKKKüüüüüüüü¤üüüüüKKKü
ü¤¤¤¤¤¤üü
üKKKüüKKüüüüü
KKKKKKKKKüüüüüüüü¤üü üüüKKKüü
ü¤¤¤¤¤ü
üKKKüKKKKüüüü
KKKKKKKKKüü üüüüüü¤ü
üüüKKKKüü¤üüü¤ü
üKKKKKKKKKüüü
KKKKKKKKKüü üüüüüüü¤ü
üüüüKKKKK¤¤¤üüüü
üüüKKKKKüKKüüü
KKKKKKKKKüü üüü¤üüü¤¤ü üüüüüKKKKKK¤¤üüüüüüüüüKKKüKKüüü
KKKKKKKKKüü
üü¤üüüü¤¤üüüüüüüüKKKK¤¤¤üüüüüüüüüüüKKKüüü
KKKKKKKKKüü
üü¤¤üüüü¤¤¤üüüüüüüüKKK¤¤üüüüüüü¤¤¤KKKüüüü
KKKKKKKKKüü
üüü¤üüüüü¤¤¤¤üüüüüüüüüü¤¤üüüüü¤¤¤KKKKüüü
KKKKKKKKKüü
üüü¤¤üüüüü¤¤¤¤¤üüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤KKKüüüü
KKKKKKKKKüü
üüüü¤¤üüüüüü¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤üüüüüü¤¤¤¤KKüüüüü
KKKKKKKKKüü
üüüü¤¤üüüüüüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤KKüüüüüü
KKKKKKKKKüü
üüüü¤¤üüü¤¤¤¤¤¤¤¤üüüüüüü¤¤¤¤üüüüüüüü
KKKKKKKKKüü
üüüüü¤üüüü¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤üüüüüüüüüüüüüü
KKKKKKKKKüü
üüüüü¤¤üüüü¤¤¤¤¤¤üüüüüüüüüüüüüüü
KKKKKKKKKüü üüüüüü¤¤üüüüüüü¤¤üüüüüüüüüüü

(6)

210

220

Page 4

Slytherin 3

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

10

(7)

Littlemojo
20

30

40

50

60

(5)

70

üüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤üüüü¤üüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüüüüüüüü¤¤¤¤¤¤üüüü¤¤üüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüüüü¤¤üüüüüüü¤¤üüüüüü üüKKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüü¤üüÍÍüKKüüüü¤¤üüüüüü üüKKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüüüÍÍ¤ÍÍüKKKüüüü¤¤üüüüüüüüüKKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüKKKüÍÍÍüKKKKüüüüK¤üüüKKKKüüKKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüKKüüüüÍÍÍüKKüüüüüKKKKKKKKKKüKKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüKKKüüüüüÍÍüKKüüüüüüKKKKKKKKKüüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüü¤KKüüüüüüÍÍüKüüüüüüüKKKKüüüKKüüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüüü¤KKKüüüüüüÍÍüüüüüüü üüKKKüüüüKüüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüüüü¤KKKüKKüüüüÍüüüüüüü
üüüüüüüüKüüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüüüü¤¤KKüKKüüüüÍüüüüüüü
üüüüüüüüüüüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüüüü¤¤¤KKüKüüüüüÍÍüüüüüüü
üüüüüüüüüüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüü¤¤¤KKüüüüüüüÍÍüüüüüüü
üüüüüüüüüüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüü¤¤¤KKKüüüüüüÍÍüüüüüüüüü1111üü
üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüü¤¤¤¤KKüüüü
üÍÍüüüüüüü1111111ü üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüKüü¤¤¤¤KKüüüü
üÍÍüüüüü1111111111üüüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüKKü¤¤¤¤¤Küüüü
üÍÍüüüü111111ÍÍÍÍ11üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüKKKü¤¤¤¤üüüüüüü üÍÍ1üüü11111ÍÍÍÍÍÍ1üüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüKKKü¤¤¤üüüüüüüü
üÍ1üüüüÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ1üüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüKKKü¤¤üüüüüüüüüü üÍ11üüüüÍÍÍÍüüüüÍ1üüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüKKKü¤¤üKKüüüüüüüüüÍÍ1üüüüüÍÍüüüüüü1üüKKKKKKKKKKKKKüü
üüüüüKKKü¤üKKKüüüÍüüüüüÍÍÍ1üüüüÍÍüüüüüü1üüKKKKKKKKKKKKüAA
üüüüüKKKüüKKKüüüüÍÍüüüüüÍÍÍ111üÍÍüüüüüü1üüKKKKKKKKKKKüAAü
üüüüüüKKüKKKKüüüÍÍÍüüüüüüÍ11111ÍÍüüüüüüüüüKKKKKKKKKKüAAüK
üüüüüüKKKKKKKüüüÍÍÍü üüüüüÍÍÍÍÍÍüüüüüüü üüKKKKKKKKKüüüüKK
üüüüüüüKKKKKKKüü1ÍÍÍü üüüüüüÍÍüüüüüüüü
üüKKKKKKKKKüKKKKK
üüüüüüüüKKKKKKüü11ÍÍü
üüüüüüüüüüüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüüüüüKKKKKKü11ÍÍÍü
üüüüüüüüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKü
üüüüüüüüüüKKKKüü11üÍÍü
üüüüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüüüüüüKKü11üüÍÍüüüüüüüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüüüüüüüüüüÍ1üÍÍÍÍÍüüüüüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüüüüüüüüüüü1üüÍÍÍÍÍüüüüüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüü
üüüü1111üüÍÍÍÍüüüüüüüüüü
üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüü
üüü111111üüÍÍÍÍüüüÍ üüüÍüü üüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüü
üüü111111üüÍÍÍüüüü11üüüÍÍüüüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüKüKü
üüüüÍ1111üüüüüüüüü111üüÍÍÍüüKKKKKKKKKKKKKKK
üüüüKüKüü
üüüüÍÍ111üüüüüüüü11ÍüüüÍÍÍüüKKKKKKKKKKKKKK
üüüKKüKKüü üüüüüÍÍÍÍ1üüüüüü1111üüüÍÍÍüüKKKKKKKKKKKKKK
üüüKKüKKüü üüüüüüüÍÍÍ11üü111111üüüüÍÍüüKKKKKKKKKKKKKK
üKKKüKüKKüü
üüüüüüüüÍÍÍÍÍ111111üüüüÍÍüüKKKKKKKKKKKKKK
üKKKKKüKKKüü
üüüüüüüüüüÍÍÍ1111üüüüüÍ1üüKKKKKKKKKKKKKK
üKKüKKKKKüüü
üüüüüüüüüüüüÍÍ11üüüüüü11üüKKKKKKKKKKKKKK
üKüüKKKKKüüü
üüüüüüüüü üüüÍüüüüüü111üüKKKKKKKKKKKKKK
üKüüüKKKüüüü
üüüüüüüüü
üüüüüüüü111üüKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüüü
üüüüüüüü
üüüüüüü111üüKKKKKKKKKKKKKK
üüüüüüüüü
üüüüüüüü
üüüüüü11ü üüKKKKKKKKKKKKK
üüüüü
üüüüüü üüüüüü1ü
üüüüüüü1ü üüKKKKKKKKKKKKK
üü111111ü üüüü111ü
üüüüüüüüÍüüüKKKKKKKKKKKKK
ü111111111ü üü1111ü
üüüüüüüÍÍüüKKKKKKKKKKKKK
ü111111111Íü
üü1111ü
üüüüüüüÍÍüüüKKKKKKKKKKKK
ü1111üüü11ÍÍü
üü1111ü
üüüüüüÍÍÍüüKKKKKKKKKKKK
ü111üüüü11ÍÍü
üü1111ü
üüüüüüÍÍüüKKKKKKKKKKKK
ü11üüü111ÍÍÍü
üü111ü
üüüüüÍÍÍüKKKKKKKKKKKK
ü111üü111ÍÍÍü
üüü111ü
üÍüüüÍÍÍüüKKKKKKKKKKK
ü11üüü11ÍÍÍüü
üü1111ü
üÍÍüüÍÍÍüüKKKKKKKKKKK
ü11üüü11üüüüüü
üü1111üüÍÍÍüüÍÍÍüüKKKKKKKKKKK
ü11üüü11üüüüüüü
üüü11ü11ÍÍÍüüüÍÍüüüKKKKKKKKKK
ü11üü111üüüüüüü
üüüü1ÍÍÍ1üüüüÍÍÍüüKKKKKKKKKK
ü11üü1111üüüü11üüüüüü111ÍÍ111üüüüÍÍÍüüKKKKKKKKKK
ü11üüü1111üüü1ü111111ü1ÍÍ11üüüüüüÍÍÍüüKKKKKKKKKK
ü
ü11üüü11111üü11111111ü1ü1üÍüüüüüÍÍÍüüüKKKKKKKKK
üü
ü11üüü1111ü1111111111ü11üÍüüüüüÍÍÍüüüKKKKKKKKK
üüü
üü1üüü11ü11üüü111111ü1üÍÍÍüüüüÍÍÍü üKKKKKKKKK
üüü
üüüüüüü1üüüüÍÍÍ1111üÍÍÍÍÍüüüÍÍÍü üüKKKKKKKK
üüüüü
üüü11üüüÍÍÍÍü111üÍÍÍÍÍüüÍÍÍÍü
üKKKKKKKK
üüüüKüüüü
ü1üüü1ÍÍÍü1111üüÍÍÍÍÍüÍÍÍÍü
üüKKKKKKK
üüüüKK¤¤¤üüü
ü1üüü1ÍÍÍüüüüü
üÍÍÍÍüÍÍÍ1ü
üKKKKKKK
üüüüüKK¤¤¤¤¤ü
ü1üü11ÍÍÍü
üüÍÍÍÍüÍÍ11ü
üKKKKKKK
üüüüüKKKK¤¤¤¤ü
üüü111ÍÍÍü
üüüÍÍÍÍÍü111ü
üKKKKKK
üüüüüüKKKK¤¤¤ü
üüüü11ÍÍÍÍüüüüüüÍÍÍÍÍü111ü
üKKKKKK
üüüüüüKKKKK¤¤¤ü
üüüü11ÍÍÍÍÍüüüüüÍÍÍÍü111ü
üKKKKK
üüüüüüüKKKKK¤¤ü
üüüü11111üüüüüüÍÍÍÍü11ü
üKKKKK
üüüüüüüKKKK¤¤¤ü
üüüüüüüüüüüüüüÍÍÍÍü11ü
üKKKK
üüüüüüüKKKKK¤¤ü
üüüüüüüÍÍüüüÍÍÍÍü11ü
üKKKK
üüüüüüüüKKKKK¤¤üü
üÍÍÍÍÍÍüüüÍÍÍÍü1ü
üKKK
üüüüüüüüKKKKK¤¤¤üüüüü1ÍÍÍÍÍÍüüüÍÍÍÍü1ü
üKK
üüüüüüüüüKKKKKKKKK11111ÍÍÍÍÍüüÍÍÍÍÍü
üKK
üüüüüüüüüüKKKKKKKKKK11111ÍÍÍüüÍÍÍÍÍü
üK
üüüüüüüüüüüKKKKKüüüü11111ÍÍüüüÍÍÍÍÍü
ü
üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü11111ÍüüüÍÍÍÍü
üüüüüüüüüüüüüüüüü
ü1111ÍüüüÍÍÍÍü
üüüüüüüüüüüüüüü
ü11111üüÍÍÍÍÍü
üü
üüüüüüüüüüüüü1111üüüü11111üüüÍÍÍÍÍü
üüü
üÍÍÍÍÍüüüüüüü11111111111111üüüÍÍÍÍü
üüüü
üÍÍÍÍÍÍÍ1ü
ü11111111111111üüüÍÍÍÍÍü
üüüüü
üüüüü
üÍÍÍüüüü111ü ü1111111111111üüüüÍÍÍÍÍü üüüüüüüü üüüüüü
üÍÍüüüüüü11ü ü11111111111üüüüü11ÍÍÍü ü–üüüüüüüüüüüüüü
üÍÍüüüüüüü11ü ü1111üüüüüüüüüüü11ÍÍÍÍü ü–üüüüüüüüüüüüüü
üÍÍüüü11üü11ü
ü1111üüüüüüüüü111ÍÍÍü ü–––üüüüüüüüüüüü'
üÍÍüüü111111ü
ü11111üüüü11ü1111üÍü
ü––––üüüüüüüüüüüü
üÍüüü111111ü
ü111111111ü1111üÍÍü ü–––––üüüüüüüüüüüü
üüüüüü111üü
üüü1111üü1111üüÍü ü––'''––üüüüüüüüüüü
üüüüüü11111ü
üüüü11111üüÍü ü––'''''––üüüüüüüüüü
üüüüüü11111üüüüüüüü11111111üüüü ü––'''''''––üüüüüüüüü
üüüüüüü111111111111111111üüüü
ü––'''''''''–––üüüüüüü
üüüüüüü1111111111111111üüü
ü––'''''''''''–––üüüüüü
üüüüüüü1111111111111üüüü
ü––'''''''''''''––––üüü
üüüüüüüü11111111üüüüü
ü––''''''''''''''''–––üü
üüüüüüüüüüüüüüüüüü
üü––'''''''''''''''''''–––ü
üüüüüüüüüüüüü
ü–––''''''''''''''''''''''––
üüüüüü
ü––'''''''''''''''''üüü''''''
ü––'''''''''''''''''üüüüü'''''
ü––'''''''''''''''''üüü'üüü''''
ü–''''''''''''''''üüü'''üü''ü'
ü–'''''''''''''''üüü'''ü'''üü
ü–''''''''''''''üüüü''''''üü
ü–''''''''''''''üüüü'''''üü
ü'''''''''''ü'''üüüü'''üüü
ü'''''''''üü''''üüü'''üüü
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150

KKKKKKKKüü111111ÍüüüüüüÍÍÍÍÍÍÍÍÍ1ü111üüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKüü111111ÍüüüüüüÍÍÍüüÍÍÍÍ111ü1üüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKüü111üü1üüüüAüüüÍÍüüüüÍÍÍÍ1ü111üüKKKKKKKKKKKKüüüüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKüü111111üüüüüüüüüÍÍÍÍÍüüüÍÍÍ11111üüKKKKKKKKKKüüüüüüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKüü1üü111111üüüüü1ÍÍÍÍÍÍÍüüüÍÍ111ü1üüKKKKKKKKKüüü11üüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKü111üüü111111111ÍÍÍÍÍÍÍüüüüüÍ111ü11üüKKKKKKKüü111üüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKüü11üüüÍÍ111111ÍÍÍÍÍÍÍÍüüüüüüÍ11ü111üüKKKKKKüü11ÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKü11üüüÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍüÍüüüüüüüü111111üüKKKKKüü11ÍüüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKüü111üÍüÍÍÍÍÍÍÍÍÍüüÍüüüüüüüüüüüü1Í1Í1üüKKKKKü11üÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKü111üüüÍÍÍÍÍÍÍÍÍüüÍÍüüüüüKüüüüüü1ÍÍÍ1üüKKKKKü11ÍüüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKü11ü11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍüüÍÍüüüüKKKüüüü111ÍÍÍ1üüKKKKKü11ÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKüü1111111ÍÍüüüüüÍÍÍüüKKKKKüüüü1ü1ÍÍÍÍüüKKKKüü11üüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKüü1111üüüüüüüüÍÍÍüüüKKKKKüüü11ü1ÍÍÍüüüKKKKü111ÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKü1üüüüüüüüüüüÍÍÍüüüKKKKKüü11111üÍÍÍüüüKKKKü111üüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKü1üKü1üüAüüüÍÍÍüüüKKKKKKü11111üÍÍÍÍüüüKKKKü111ÍüüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKüKKü1üA1üüÍÍÍüüüKKKKKKKü11111ÍÍÍÍÍüüüKKKKüü11ÍÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKüüüüüüÍÍÍÍüüüKKKKKKKKüü11111ÍÍÍÍÍüüüKKKKKü111ÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKüüüüüüÍÍÍÍüüüüKKKKKKKKKü1üü111üÍÍÍüüüüKKKKKü111ÍÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKüüAüüKüüüüüüüKKKKKKKKKKKü11111üÍÍÍÍüüüKKKKKKüü11ÍüÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKüAüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKüü11111üÍÍÍüüüüKKKKKKKü11üÍÍüüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKüüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKüü1üü11üÍÍÍÍüüüüKKKKKKKü11ÍüÍÍüüKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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KüüüüÍÍÍüüüüüü11ÍÍ1ü111111ü1üüü1111üüü11ü
Küü üÍÍÍüüüüüÍü1ü1ü11111111üü11111üüü11ü
ü
Küü üÍÍÍüüüüüÍü11ü1111111111ü1111üüü11ü
üü
üü
üÍÍÍüüüüÍÍÍü1ü111111üüü11ü11üüü1üü
üüü
üü
üÍÍÍüüüÍÍÍÍÍü1111ÍÍÍüüüü1üüüüüüü
üüü
üü
üÍÍÍÍüüÍÍÍÍÍü111üÍÍÍÍüüü11üüü
üüüüü
ü
üÍÍÍÍüÍÍÍÍÍüü1111üÍÍÍ1üüü1ü
üüüüKüüüü
ü
ü1ÍÍÍüÍÍÍÍü
üüüüüÍÍÍ1üüü1ü
üüü¤¤¤KKüüüü
ü11ÍÍüÍÍÍÍüü
üÍÍÍ11üü1ü
ü¤¤¤¤¤KKüüüüü
ü111üÍÍÍÍÍüüü
üÍÍÍ111üüü
ü¤¤¤¤KKKKüüüüü
ü111üÍÍÍÍÍüüüüüüÍÍÍÍ11üüüü
ü¤¤¤KKKKüüüüüü
ü111üÍÍÍÍüüüüüÍÍÍÍÍ11üüüü
ü¤¤¤KKKKKüüüüüü
ü11üÍÍÍÍüüüüüü11111üüüü
ü¤¤KKKKKüüüüüüü
ü11üÍÍÍÍüüüüüüüüüüüüüü
ü¤¤¤KKKKüüüüüüü
ü11üÍÍÍÍüüüÍÍüüüüüüü
ü¤¤KKKKKüüüüüüü
ü1üÍÍÍÍüüüÍÍÍÍÍÍü
üü¤¤KKKKKüüüüüüüü
ü1üÍÍÍÍüüüÍÍÍÍÍÍ1üüüüü¤¤¤KKKKKüüüüüüüü
üÍÍÍÍÍüüÍÍÍÍÍ11111KKKKKKKKKüüüüüüüüü
üÍÍÍÍÍüüÍÍÍ11111KKKKKKKKKKüüüüüüüüüü
üÍÍÍÍÍüüüÍÍ11111üüüüKKKKKüüüüüüüüüüü
üÍÍÍÍüüüÍ11111üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
üÍÍÍÍüüüÍ1111ü
üüüüüüüüüüüüüüüüü
üÍÍÍÍÍüü11111ü
üüüüüüüüüüüüüüü
üüüüü
üÍÍÍÍÍüüü11111üüüü1111üüüüüüüüüüüüü
––üüüü
üÍÍÍÍüüü11111111111111üüüüüüüÍÍÍÍÍü
üüüü–üü
üÍÍÍÍÍüüü11111111111111ü
ü1ÍÍÍÍÍÍÍü
üüüü––ü
üÍÍÍÍÍüüüü1111111111111ü ü111üüüüÍÍÍü
üüü––––ü
üÍÍÍ11üüüüü11111111111ü ü11üüüüüüÍÍü
üüü'––––ü üÍÍÍÍ11üüüüüüüüüüü1111ü ü11üüüüüüüÍÍü
üü'''–––ü
üÍÍÍ111üüüüüüüüü1111ü
ü11üü11üüüÍÍü
ü'''''–––ü
üÍü1111ü11üüüü11111ü
ü111111üüüÍÍü
'''''''–––ü üÍÍü1111ü111111111ü
ü111111üüüÍü
''''''''–––ü üÍüü1111üü1111üüü
üü111üüüüüü
''''''''––––ü üÍüü11111üüüü
ü11111üüüüüü
'''''''''––––ü üüüü11111111üüüüüüüü11111üüüüüü
'''''''''''–––ü üüüüü111111111111111111üüüüüüü
'''''''''''''––ü
üüüü1111111111111111üüüüüüü
''''''''''''''––ü
üüüüü1111111111111üüüüüüü
'''''''''''''''––ü
üüüüüü11111111üüüüüüüü
''''''''''''''''––ü
üüüüüüüüüüüüüüüüüü
–'''''''''''''''––ü
üüüüüüüüüüüüü
–'''''''''''''''––ü
üüüüüü
–'''''''''''''''–ü
––'''''''''''''––ü
ü––'''''''''''––ü
üü–'''''''''''–ü
–ü––'''''''''––ü
–üü––'''''''––ü
üüü––''''''––ü
üüüü–––''''–ü

(9)
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(8)

70

ü–''''''''''''''üüüü'''''üü
ü'''''''''''ü'''üüüü'''üüü
ü'''''''''üü''''üüü'''üüü
ü'''''''üüü''''üüü''üüü–
ü''''''üüüü''üüü'''üüü–
ü'''''''üüüüüü''''üü––
üü''''''üüüü''''üüü––
ü''''''''''''üüü–––
ü''''''''''üüüü–––
üü'''''''üüüü––––
ü''''''''üüüü––
üü''''''''üüüü
üü''''''''üü
üü''''''''
üü''''''
üü''''
üü''
üü
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(9)
150

'üüü––––––––––––––––––––––––üüüüüüüüüüü–––––––––––––––––––––üüü––––üüüüüüü––üü
üüü––––üüüüü–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––üüüü–––––üü––üüüüüü
üüü–––––üüü–––ü––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––üü––––––üü–––üüüü
üü––––––üüü–––üüü–––––––––––––––––––––––––––––––––––üüüüü–––––üü––––––üü––––üü
üü–––––––üü–––üü–––üüüüüüü–––––––––––––––––––––ü––üüü–––üü––––üü––––––üü––––––
ü––––––––üü––üü–––üüüüüüüüü––üüüü––üüüü––üüüüüüüü––üü–––üüü––––üü––––––üü–––––
ü––––––––üü–üü––––ü–––üü––ü–––üü––––üü–––üüü–––üü–––üü–––üü––––üü––––––üüü––––
–––––––––üüüü–––––––––üü––ü–––üü––––üü––––üü––––ü–––üü–––üü–––––üü––––––üüü–––
–––––––––üüüü–––––––––üü––––––üü––––üü––––üü––––––––üü––üü––––––üü––––––üü––––
––––üü–––üüü––––––––––üü––––––üü––––üü––––üü–––ü–––––üüüü––––––––üü–––––––––––
ü––üü––––üü––––––––––üüü––––––üü––––üü––––üüü––ü–––––üü–üüü––––––üüüü––––––––ü
üüüüü––––üü––––––––––üüü––––––üüüüüüüü––––üüüüüü–––––üü––üüü–––––üüü–––––––üü
'üüü–––––üü––––––––––üüü––––––üüüüüüüü––––üü–––ü––––––üü––üüü–––üü––––––––ü
'''––––üüüü––––––––––üü–––––––üü––––üü––––üü––––––––––üü–––üüüü–––––––––üü
''''––––üüüü––––––––üüü–––––––üü––––üü–––––üü––––ü––––üü––––ü–––––––––üü
'''''–––––––––––––––üüü–––––––üü––––üü–––––üü––––ü––––üüü–––––––––––üü
ü'''''––––––––––––üüüüü–––––––üü––––üü–––––üü––üüü––––––––––––––––üü
üüü'''–––––––––––––––üü––––––üü––––üü––––üüüüüüü––––––––––––––üüü
üü–––––––––––––––––––––––üüüü––üüüü–––ü––––––––––––––––––üüü
üüüü––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––üüü
üüü––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––üüü
üüüüüü––––––––––––––––––––––––––––––––üüüü
üüüüü––––––––––––––––––––––üüüüü
üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
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üüü––''''''––ü
üüüü–––''''–ü
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Slytherin 3

Pattern Name:
Designed By:
Fabric:
Size(s):

Littlemojo

Slytherin 3
Littlemojo
Aida 14, White
189w X 225h Stitches
14 Count,
34.29w X 40.82h cm
16 Count,
30.00w X 35.72h cm
18 Count,
26.67w X 31.75h cm

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number
A
2
DMC 150
Í
2
DMC 168
ü
2
DMC 310

2
DMC 666
–
2
DMC 742
¤
2
DMC 890
K
2
DMC 991
1
2
DMC 3756
'
2
DMC 3852

Color
Dusty Rose-UL VY DK
Pewter-VY LT
Black
Christmas Red-BRT
Tangerine-LT
Pistachio Green-UL DK
Aquamarine-DK
Baby Blue-UL VY LT
Straw-VY DK

