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Str.: 36/38, 40/42 og 44
Tallene vedrørende str. 40/42 og 44 er angivet i parentes. Er 
der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet ”Ecopuno” (72 % bomuld, 
17 % ren ny merino, 11 % baby alpaka, løbelængde = ca. 215 
m / 50 gr.): ca. 250(300-350) gr mintturkis (fv 44) eller Lana 
Grossa-kvalitet ”Ecopuno hand-dyed” (72 % bomuld, 17 % 
ren ny merino, 11 % baby alpaka, løbelængde = ca. 215 m / 
50 gr.): ca. 250(300-350) gr mosgrøn/beige/sortbrun/mint/
gråbrun (fv 505), strikkepinde nr. 4, rundpind nr. 4, 40 cm.

Perlestrik i pinde: Maskeantal delbart med 2 + kantmasker. 
1. p: 1 km, * 1 ret, 1 vrag, gentag fra * og slut med 1 km. 2. p: 
Forskyd maskerne, så der strikkes vrang over ret og ret over 
vrang. Gentag 2. p.

Perlestrik i omgange: Maskeantal delbart med 2: 1. omg: * 
1 ret, 1 vrang, gentag fra *. 2. omg: Forskyd maskerne, så der 
strikkes vrang over ret og ret over vrang. Gentag 2. omg.

Grundmønster: Maskeantal delbart med 10 + km. Strikkes 
efter diagrammet. Alle pinde er indtegnet og maskerne er vist, 
som de skal strikkes. Gentag 1. – 14. p.

Knudekantmasker (km): Den første og sidste m på alle pinde 
strikkes i ret.

Strikkefasthed: 24 m og 35 p i grundmønster på p nr. 4 = 10 
x 10 cm, 24 m og 36 p i perlestrik på p nr. 4 = 10 x 10 cm.

Vesten strikkes samlet i ét stykke: Der begyndes med for-
stykket: Slå 306(326-346) m op på p nr. 4 med mintturkis eller 
mosgrøn/beige/sortbrun/mint/gråbrun. Strik perlestrik med 
knudekantmasker. Når arb måler 6 cm, strikkes videre såle-

des: 1 km, 12 m perlestrik, 280(300-320) m i grundmønster, 
idet der strikkes fra diagrammets begyndelse, gentag rappor-
ten 28(30-32) gange og slut med 12 m perlestrik og 1 km. Når 
arb måler 26(28-30) cm, lukkes 77(82-87) m i begge sider til 
højre og venstre forstykke. Fortsæt over de resterende 
152(162-172) m til ryggen: 1 km, gentag grundmønsterets 
rapport 15(16-17) gange og slut med 1 km. Når arb måler 
26(28-30) cm, strikkes videre i perlestrik over alle m. Når der 
er strikket 6 cm, lukkes m af som de viser.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Fold vesten som vist med de stiplede linjer på teg-
ningen og sy sidesømmene sammen over 14 cm fra kanten 
forneden og op til markeringerne *. Langs ærmegabene strik-
kes nu med rundpind nr. 4 86(96-106) m op. Strik rundt i per-
lestrik. Når kanten måler 6 cm, lukkes m af som de viser.

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= Tag 1 m vrang løs af med 
garnet bag arb
= Tag 1 m vrang løs af med 
garnet foran arb

Ryg

Venstre forstykkeHøjre forstykke

Diagram

Rapport = 10 m



Hand-dyed 01

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. 
Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der 
er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prø-
ven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er 
der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der 
benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at 
den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er 
den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, 
der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For 
at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en 
prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er 
opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskrif-
ten, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com

Strikkefasthed

Fortkortelser
arb = arbejdet
art. = artikel
dr = drejet
dstm = dobbelt stangmaske
flg. = følgende
fm = fastmaske

fv = farve
gr = gram
hstm = halvstangmaske
km i strik = kantmaske
km i hækling = kædemaske
lm = luftmaske

m = maske(r)
nr. = nummer
omg = omgang(e)
p = pind(e)
r = ret
rk = række

rts = retsiden
sm = sammen
stm = stangmaske
str. = størrelse
vr = vrang
vrs = vrangsiden
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