
VEST MED 3/4-ÆRMER 
 

Materiale: Lima 100% uld. 

Alternativ: 

Peru Uld, 100% uld. 

Extrafine merino 90, 100% Wool superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Vingefang: 106 (110) 114 (118) 122 (126) cm 

Hel længde: 52 (55) 58 (61) 65 (69) cm 

Garnforbrug: 9 (10) 10 (10) 11 (11) ngl. á 50 g 

Vidde forneden: 100 (106) 112 (120) 130 (140) cm 

Pinde: Jumperp nr 5 og 5½, rundp nr 5 (60 cm). 

Strikkefasthed: 17 m og 25 p mønster på p nr 5½ = 10 x 

10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, udtagn = udtagning, beg = begynd / 

begyndelsen, gent = gentag, kantm = kantmaske. 

 

HULMØNSTER: 

1. p: (retten af arb) 1 kantm, 1 ret * slå om p og tag 

næste m ret løs af. Strik 2 ret og træk den løse m over 

de 2 retm *. Gentag fra * til * og slut p med 2 ret, 1 

kantm. 

2. p: 1 kantm, alle m vrang, 1 kantm. 

3. p: 1 kantm * Stik højre p ind i 3. m på venstre p, og 

træk den over 1. og 2. m og helt af p, så den ligger på 

tværs under de 2 m. Strik så 1. og 2. m ret, og slå om p 

*. Gentag fra * til * og slut p med 1 kantm. 

4. p: Som 2. p. 

Gentag disse 4 p. 

 

UDTAGN I MØNSTERET: 

Strikkes i slutn af 1. og 2. p således: 

1. p: Strik mønster til der er 2 m tilbage på p (inkl kantm). 

Strik m under næste m ret op, strik 2 ret i næste m (forfra 

og bagfra). Strik 2 ret i kant-m = 3 m ud. 

2. p: Strik vrang til der er 2 m tilbage, strik 1 vr i m under 

næste m, 2 vr i næste m og 2 vr i kant-m = 3 m ud. 

3. og 4. p: Strikkes som beskrevet uden udtagn. 

 

RYGGEN: 

På jumperp nr 5 slås 86 (92) 98 (104) 113 (122) m op. Strik 

rib således: 1 kantm * 3 vr, 3 ret *. Gentag fra * til * og 

slut med 1 kantm. 

Når ribben måler 8 cm skiftes til jumperp nr 5½ og der 

fortsættes i mønster. Strik 17 (19) 20 (23) 27 (30) cm 

mønster lige op, og tag så ud til ærmer for 3 m 11 (11) 

12 (12) 11 (11) gange i hver side som beskrevet = 152 

(158) 170 (176) 179 (188) m. Strik 22 (22) 22 (24) 24 (26) p 

lige op, og luk så af til halsudskæring. Luk de midterste 

42 (42) 42 (42) 45 (48) m af og strik hver side færdig for 

sig, idet der mod halssiden lukkes for 3,2 (3,2) 3,3,2 

(3,3,2) 3,3,2 (3,3,2) m. Strik 2 p lige op over de rest 50 

(53) 56 (59) 59 (62) m i hver side, og luk dem af til 

skulder/ærmesøm. 

 

FORSTYKKE: 

Strikkes som ryggen. Men - til str XXL beg 1. p med 1 

kantm, 3 ret, 3vr - til ribben.  
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Når der er taget ud til ærmer og strikket 16 (18) 16 (18) 

18 (20) p lige op, lukkes af til hals. Luk de midterste 24 

(24) 24 (24) 27 (30) m af, og luk yderligere mod 

halssiden for 4x3 m (4x3 m) 5x3 m (5x3 m) 5x3 m (5x3 m), 

samt 1x2 m. Strik 2 p lige op over de rest 50 (53) 56 (59) 

59 (62) m og luk af. 

 

MONTERING, HALS- OG ÆRMEKANTER: 

Sy skuldersømmene sammen. 

Halskant: Fra retten af arb og på rundp nr 5 (60 cm) 

strikkes m op rundt i halsen. Strik 53 (53) 59 (59) 59 (65) m 

op over ryggen, samt 1 m udfor hver skuldersøm. Strik 59 

(59) 65 (65) 71 (71) m op over forstykket = 114 (114) 126 

(126) 132 (138) m i alt. 

Strik rundt i rib 3 ret, 3 vr, så det passer med at 

skuldersøms -m er den midterste m i '3 ret'. Tag desuden 

1 m ind på hver side af de 3 retm udfor hver skuldersøm. 

Tag ind på 2., 4. og 6. omg. Luk af som m viser når der i 

alt er strikket 8 omg. 

Ærmekanter: På jumperp nr 5 og fra retten af arb, 

strikkes 44 (50) 50 (50) 56 (56) m op langs ærmekanten. 

Strik rib: 1 kantm, 3 ret, 3 vr og slut med 1 kantm. 

Når kanten måler 16 cm lukkes jævnt af i rib. 

Sy side- og ærmesømmene sammen. Ærmekanten skal 

foldes halvt om på retsiden, så de yderste 8-9 cm sys 

sammen fra vrangen af arb, så sømmen ikke ses på 

retsiden. 

Hæft evt den db kant foroven i sømmen og midt på 

ærmet - så opslaget ikke falder ned. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen 


