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MATERIALE: Organic350 (55% organic merino wool/45% 

organic cotton) og Alpaca 400 (100% Alpaca). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 94 (102) 110 (118) 128 (134) 

cm. 

HEL LÆNGDE: 110 cm, alle str. 

Garnforbrug: 

Organic 350: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl. fv. 4109. 

Alpaca 400: 5 (5) 6 (7 (8) 9) ngl. fv. 435. 

PINDE: Nr 4 og rundp nr 3 (40 og 80 cm). 

STRIKKEFASTHED: 23 m og 44 p i halvpatent (hver 

retmaske tæller for 2 p) = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

FORKLARING 

1 dobb indt = 1 r løs af – stik p ind i den maske der ligger 

under den maske der sidder på selve pinden i venstre 

hånd og løft den over på p i højre hånd, 2 r sm – strik 

den almindelig ret sammen, træk den løse m over de 2 

sammenstrikkede m. 

 

BEMÆRK 

Hele vesten strikkes med 2 tråde – en af hver kvalitet. 

 

HALVPATENT 

1. p: = vrangsiden af arb. 1 r * 1 r, 1 vr *, gent fra * til * og 

slut med 2 r.  

2. p: = retsiden af arb. 1 r * 1 vr, 1 r i den underliggende 

m (dvs. stik p ind i den m der ligger under masken der 

sidder på p og strik den) *, gent fra * til * og slut 1 vr, 1 r. 

3. p: strik alle m ret. 

2. og 3. p gentages i hele arbejdet.  

 

RYG 

Slå 125 (135) 145 (153) 163 (173) m op på p nr 4 (kanten 

må ikke stramme). Fortsæt i halvpatent som ovenfor 

beskrevet – begynd med 1. p. Der tages 1 m ind – i hver 

side – på hver 9. cm = ca. hver 40. p – i alt 8 gange. 

Dette gøres ved at strikke 2 m sm indenfor den yderste 

kantmaske. Når der er 109 (119) 129 (137) 147 (157) m 

på p, fortsættes lige op til arb måler 90 (89) 88 (87) 86 

(85) cm, når den hænger. Sæt en mærketråd midt på 

arb. Luk til ærmegab – i hver side for – 8, 2, 2 (10, 2, 2) 

10, 2, 2 (10, 2, 2) 12, 2, 2 (14, 2, 2) m (når der skal lukkes 

m af fra vr-siden, strikkes m i alm rib, så der ikke kommer 

ret-løkker om til retsiden). Herefter strikkes 2 m sm – i hver 

side – på hver 2. p, indenfor den yderste kant. Dette 

gent i alt 6 (6) 8 (8) 8 (8) gange = 73 (79) 85 (93) 99 (105) 

m tilbage. Fortsæt lige op til ærmegabet måler 18 (19) 

20 (21) 22 (23) cm fra mærketråden. Luk til hals for de 

midterste 21 (23) 25 (25) 27 (29) m og strik hver side 

færdig for sig. Luk i halssiden for yderligere 2, 1 m = 23 

(25) 27 (31) 33 (35) m tilbage. Når ærmegabet måler 20 

(21) 22 (23) 24 (25) cm – fra mærketråden, lukkes alle m, 

idet de samtidig strikkes rib. Strik den anden side på 

samme måde – men spejlvendt.  

 

HØJRE FORSTYKKE 

Slå 63 (67) 73 (77) 81(87) m op på p nr 4 – kanten må 

ikke stramme. Strik halvpatent som beskrevet for ryggen 

og tag ind i sidesømmen 8 gange som på ryggen = 55 

(59) 65 (69) 73 (79) m tilbage. Når arb´s sidesøm har 

samme højde som ryggen, lukkes til ærmegab som på 

ryggen (fra sidesømmen). Samtidig begynder indt i 

halssiden, fra retsiden = 2. mønsterp), således: 1 r, 1 vr, 1 

dobb indt (se under forklaringer), strik mønster p hen. 

Gent denne indt, på hver 10. (12.) 12. (10.) 12. (12.) p -  

endnu 6 (6) 7 (7) 7 (8) gange = 23 (25) 27 (31) 33 (35) m 

tilbage. Når ærmegabet har samme højde som 

ryggens lukkes alle m af i rib. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som højre – men spejlvendt. Indt i halssiden 

strikkes således: Strik mønster til de sidste 5 m, - så 2 r sm, 

1 vr, 1 r. 

 

MONTERING OG KANTER 

Arb bør ikke presses. Sy skuldersømmene med en fast 

søm (stikkesting fra vr-siden). Sy sidesømmene. 

Ærmekanter: Strik m op på den korte rundp således: 

Begynd ved sidesømmen – 7 (9) 9 (9) 11 (13) m langs 

den lige aflukning, 16 (16) 20 (20) 20 (20) m langs den 

skrå side, ca. 56 (59) 59 (63) 66 (70) m op langs den lige 

side (= strik m op inde i den første vr-rillen og spring hver 

4. p over), tag de samme maskeantal op på den 

anden side af skuldersømmen. Strik 4 omg rib 1 r, 1 vr. 

Luk af i rib. Forkant: Strik m med den lange rundp. 

Begynd forneden af højre forstykke. Ca. 297 (294) 291 

(287) 284 (281) m op til 1. indt i halskanten (strik m op 

inde i vr-rillen og spring hver 4. p over), ca. 71 (75) 77 

(81) 85 (80) m op til skuldersømmen (= spring hver 5. p 

over), 6 m langs nakken lille skrå side, 11 (12) 13 (13) 14 

(15) m til midten af nakken. Strik 7 p rib – luk af i rib brug 

evt. en grovere p. Strik den anden forkant på samme 

måde. Sy kanterne sammen i nakken. Buk halskanten 

halvt om til vr-siden og kast den. Læg evt vesten i pres 

imellem våde håndklæder. 


