


129/2 VEST MED FLÆSEÆRMER

Str.: 0/3 – 3/6 – 12 – 24 mdr.
Brystvidde: 42 – 49 – 55 – 61 cm.
Hel længde: 24 – 27 – 30 – 35 cm.

Garnforbrug: 2 – 2 – 2 – 3 ngl fv.083. Mayflower Easy Care.
Pinde: Jumperpinde 3 mm og strømpepinde nr. 3 mm.
Tilbehør: 1 knap.

Strikkefasthed: 26 m i perlestrik på p 3 = 10 cm.

Vendem = Efter vendingen, tages første m vr løs 
af med garnet foran arb. Stram garnet og træk den 
løse m bagover så den ” ligger med benene i vejret 
” og ligner en dobbelt maske. Strik videre. Når der 
skal strikkes henover vendingerne, stikkes p igen-
nem begge løkker på vendemasken. 

Bullen: Slå på p 3, 111 (129) 145 (159) m op og 
strik perlestrik til arb måler 15 (18) 20 (24) cm. Nu 
deles arb til ærmegab således: De første 28 (32) 
36 (40) m = højre forstykke, de næste 55 (65) 73 
(79) m = ryggen og de sidste 28 (32) 36 (40) m = 
venstre forstykke.

Ryggen: Luk i begge sider for 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) 
4,2,2,1,1 (4,3,2,1,1) m. Fortsæt lige op til arb måler 
23 (26) 29 (34) cm. Nu lukkes til hals for de midter-
ste 21 (23) 25 (25) m. Strik hver side færdig hver 
for sig. Luk yderligere ved halssiden for 1 m. Luk 
de resterende 8 (11) 13 (15) m af til skulder. Strik 
den anden side på samme måde, blot modsat.

Højre forstykke: Luk til ærmegab i starten af vr-si-
dep som på ryggen. Når arb måler 18½ (21½) 23½ 
(28½) cm strikkes 1 knaphul fra retsiden således: 
1 r, 2 r sm, slå om 2 gange, 2 r sm.  Fortsæt lige 
op til arb måler 20 (23) 25 (30) cm. Luk til hals i 
starten af retsidep for 5,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) 6,3,2,1,1 
(6,4,2,1,1) m. Luk de resterende m af til skulder i 
samme højde som ryggen.

Venstre forstykke: Luk til ærmegab i starten af ret-
sidep som på ryggen. Fortsæt lige op til arb måler 
20 (23) 25 (30) cm. Luk til hals i starten af vr-sidep 
for 5,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) 6,3,2,1,1 (6,4,2,1,1) m. Luk 
de resterende m af til skulder i samme højde som 
ryggen.

Montering: Sy skuldersømmene sammen. 

Halskant: Strik m op langs halsudskæring, 1 m for 
hver m og 1 m for hver p. Strik 1 p ret og luk af i ret 
på næste p.

Ærmekanter (det nemmeste er at strikke frem 
og tilbage på strømpepinde): Strik m op langs 
ærmekanten, 1 m for hver m og 1 m for hver p = 
82 (85) 86 (89) m.  På næste p fra vr-siden strikkes 
således: 12 (12) 14 (14) m perlestrik, * strik for og 
bag i næste m, 1 r, 1 vr * gentag fra * til * til der er 
13 (13) 15 (15) m tilbage, slut med at strikke for og 
bag i næste m, 12 (12) 14 (14) m perlestrik. 
Nu strikkes vendestrik således: 
Strik perlestrik til der mangler 6 m, vend med 1 
vendem, 
strik perlestrik til der mangler 6 m, vend med 1 
vendem, 
strik perlestrik til der mangler 12 m, vend med 1 
vendem, 
strik perlestrik til der mangler 12 m, vend med 1 
vendem,
Fortsæt med at vende 6 m mere for hver gang til 
der er 42 m i begge sider. Vend med 1 vendem 
og strik perlestrik p hen. Strik endnu 1 p perlestrik 
over m. Luk af i ret på næste p. Sy den lille søm 
sammen. Strik den anden ærmekant på samme 
måde.

Sy knap i.


