
STRIKKET VEST S/M

GARN
STOF2000 BOMULDSGARN  
ORGANIC 8/4 

Strikket vest
i glatstrik og halvpatent

DU SKAL BRUGE
Strikkepinde 4,5 og rundpind 4,5 længde 40 cm.

STRIKKEFASTHED
Glatstrikning 16m = 10 cm og 21rk = 10 cm.

FREMGANGSMÅDE
Bemærk, at der skal strikkes med to tråde.

FORSTYKKE
Slå 79m op på pind 4 ½ (inkl. kant m.)
Halvpatent mønster:
1.p: start med 1 r * slå om p. løft næste m af, husk to tråde, 1 r* gentag fra * til *, slut med 1 r. 
2. p: start med 1 r * strik 1 r gennem omslaget og m der blev løftet af på forrige p, 1 vr* 
gentag fra * til * slut med 1 ret igennem omslaget og 1 r. Strik 22 rk i Halvpatent mønster
Efter halvpatent forsættes med 42 rk glatstrikning. Derefter startes indtagninger til 
ærmegab. Tag på hver anden rk henholdsvis 3-2-2-1-1-1-1 masker ind i hver side. Efter endt 
indtagning strikkes 7 rk glatstrikning, derefter tages ind til halsen.
Halsindtagning: De midterste 7 m lukkes af, fortsæt derefter med den ene side og luk hen-
holdsvis 3-3-2-1-1 m af på hver anden rk ved halsen.
Strik 15 rk og luk derefter masker af til skrå skulder 4-4-4-3m. 
Lav den anden halsside magen til.

BAGSTYKKE
Strikkes som forstykket, efter endt ærmegabs indtagning strikkes der 21 rk hvorefter 
halsindtagningen starter, bemærk undervejs af halsindtagningen skal der lukkes af til skrå 

4,5

GARN FORBRUG / FARVE ANTAL

VALGRI FARVE 8 NGL.

FORKOTELSER

m Masker

rk Rækker

r Ret

v Vrang

MÅL

Længde fra højeste skulder 50 cm

Brystmål 48 cm



skulder, dette er efter 29rk
*Halsindtagning: De midterste 11 m lukkes af fortsæt derefter med den ene side og luk hen-
holdsvis 2-2-1-1-1-1 m af på hver anden rk. Skrå skulder 4-4-4-3.

FØRSTE MONTERING
Sy sidesømme og skulder sømme sammen.

HALVPATENTKANTER
Til ærmegab samles der ialt 75m op ligeligt fordelt rundt ærmegabet (start m og slut m 
skal sidde tæt da kanten skal kunne syes sammen). Strik 9 rk halvpatent mønster. 
Lav andet ærmegab magen til.
Til halskant samles der 79m op ligeligt fordelt rundt halskanten (start m og slut m skal sidde 
tæt da kanten skal kunne syes sammen). Strik 9 rk halvpatent mønster.

ANDEN MONTERING
Sy halvpatentkanterne sammen i hals og ærmegab. Hæft alle tråd ender.
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