Vest
eller
top

Vest eller top i 8:8 bomuld
Sværhedsgrad •••••
Garn: COOP, Bomuldsgarn 8/8, 100% bomuld, 50 g = ca 85 m.
Modellens mål:
Størrelse: XS-S (M) L-XL
Overvidde: ca 84 (90) 98 cm
Længde: ca 57 (58) 59 cm
Garnforbrug: 3(3)4 ngl fv 1 (creme) og 2(2)3 ngl af hver af fv: fv 2 (lyng),
fv 3 (blå), samt 1(1)1 ngl fv 4 (hvid).
Hvis modellen ønskes ensfarvet bruges 7(7)8 ngl.
Rundpind: 4 mm, 60 cm og 3½ mm, 40 cm
Tilbehør: 4 stk knapper ca 15 mm i diameter.
Strikkefasthed: 20 m og 26 p i mønster 1 på rundp 4 mm = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke må der prøves med ﬁnere eller grovere pinde.
Retstrik:
Når der strikkes frem og tilbage: Strik ret på alle p.
Når der strikkes rundt i omg: Strik 1 omg ret, 1 omg vrang.
Glat:
Når der strikkes frem og tilbage: Ret på retsiden og vrang på vrangsiden.
Striber i farverapport:
8 omg fv 2 (lyng), 8 omg fv 3 (blå), 2 omg fv 4 (hvid), 8 omg fv 1 (creme),
8 omg fv 2 (lyng), 2 omg fv 1 (creme), 8 omg fv 3 (blå), 8 omg fv 1 (creme),
2 omg fv 4 (hvid).
Gentag disse 54 omg i farverapport samtidig med at der strikkes efter
mønster 1.
Mønster 1, strikket i omg:
Mønstret er delbart med 6 m som gentages og forskydes med 1 m mod
venstre.
1. + 2.omg: *3 r, 3 vr*, gentag *-*.
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3. + 4.omg: *1 vr, 3 r, 2 vr*, gentag *-*.
5. + 6.omg: *2 vr, 3 r, 1 vr*, gentag *-*.
7. + 8.omg: *3 vr, 3 r*, gentag *-*.
9. + 10.omg: *1 r, 3 vr, 2 r*, gentag *-*.
11. + 12.omg: *2 r, 3 vr, 1 r*, gentag *-*.
Gentag mønsterets 1.-12.omg.
Mønster 2, strikket frem og tilbage:
1.- 6.p: Glat.
7.- 10.p: Retstrik (= 2 riller).
Gentag 1.-10.p.

Vest eller top
Ryg og forstykke strikkes i et stykke og rundt i omg indtil ærmegabet.
Slå 168(174)204 m op på rundp 4 og strik farverapporten og efter mønster
1. Sæt en markering for omg start og ﬂyt markeringen med op. Når arb
måler ca 34 cm, afslut med en 8.omg i fv 2 (lyng) i farverapporten. Strik herefter
4 omg retstrik med fv 4 (hvid), se forklaring. Herefter deles arb og ryg- og
forstykke strikkes for sig. Del med 84(87)102 m til hver del. Ryg: Sæt
6(6)7 m i hver side i hvil til ærmegab. Fortsæt herefter med fv 1 (creme)
og mønster 2 på resten af arb. Luk til ærmegab på hver 2.p i hver side:
3,2,2,1,1,1(3,2,2,1,1,1) 3,3,2,2,1,1,1 m = 52(55)62 m. Når ærmegabet
måler 20(21)22 cm sættes de midterste 18(19)22 m i hvil til nakken og
hver side strikkes for sig. Luk yderligere 2,1 m mod nakken på hver 2.p
og luk de resterende 14(15)17 m i hvil til skulder. Strik den anden side på
samme måde, blot spejlvendt. Forstykke: Sæt de 2(3)2 midterste m i hvil
til slids og strik hver side for sig med forstykkets 41(42)50 m. Venstre side: Sæt
samtidig 6(6)7 m i hvil i siden til ærmegab og luk 3,2,2,1,1,1(3,2,2,1,1,1)
3,3,2,2,1,1,1 m til ærmegab = 25(26)30 m. Når ærmegabet/slidsen måler 11(12)13 cm, lukkes 6,2,2,1(6,2,2,1)6,2,2,2,1 m på hver 2.p til halsudskæring mod slidsen = 14(15)17 m. Når arb har samme højde som
til ryggen, sættes de resterende 14(15)17 m i hvil til skulder. Højre side:
Strikkes som til venstre side, blot spejlvendt.

2

Montering
Læg stykkerne på de angivne mål mellem 2 fugtige håndklæder og lad
tørre. Højre skulder: Sæt skulderens 14(15)17 hvilende m fra henholdsvis ryg- og forstykke på hver sin p. Læg forstykke og ryg ret mod ret, læg
pindene parallelt med hinanden og strik skulderens m sammen to og to,
en m fra hver del. Venstre skulder: Strikkes som højre. Slids: Venstre side:
Strik 22(24)26 m op langs slidsens kant med rundp 3½ og fv 4 (hvid).
Strik 6 p retstrik frem og tilbage, 1.p = vrangsiden. På næste p lukkes
af i ret fra vrangsiden. Højre side: Strik på samme måde som til venstre
side, men samtidig strikkes 3 knaphuller, det sidste og 4.knaphul strikkes
i halskanten. På 2.p strikkes således: 2(4)3 r, 2 r sm, 1 omslag, 5(5)6 r,
2 r sm, 1 omslag, 5(5)6 r, 2 r sm, 1 omslag, 4(4)5 r. På næste p strikkes
omslag r. Luk af i ret på 7.p fra vrangsiden. Halskant: Strik m op langs
halskanten med rundp 3½ og fv 4 (hvid) således: 32(34)36 m indtil
skuldersøm, 8 m indtil nakken, nakkens 18(19)22 hvilende m, 8 m indtil
skuldersøm, 32(34)36 m indtil forkant = 98(103)110 m. Strik 6 p retstrik frem og tilbage, 1.p = vrangsiden. Samtidig på 2.p strikkes 1 knaphul over de øvrige i slidsen, 2 r, 2 r sm, 1 omslag, ret p hen. På næste
p strikkes omslaget r. Luk af i ret på 7.p fra vrangsiden. Ærmekanter:
Strik de hvilende 12(12)14 m og strik 82(86)92 m op langs ærmegabet
= 94(98)106 m med rundp 3½ og fv 3 (blå) eller ønsket fv. Strik 6 omg
retstrik, se forklaring. Luk af i vr. Sy knapper i slidsens venstre side ud for
knaphuller. Damp sømmene meget forsigtigt.
Vaskeanvisning: Se banderolen.
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