


1839 – Vest med fletninger i Mayflower New Skylight. 

Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 74 (84) 94 (104) 114 (124) 134 (144) 

Længde ca. cm: 54 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) 

Fv. 179, Berylgrøn 
ngl.: 

3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 

Pinde: 4 

Rundpind (40 cm): 4 

Hjælpepind: 4 

Kvalitet: Mayflower New Skylight. 35 % Alpaca, 35 % uld, 30 % nylon. 300 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret 22 m lodret 35 pinde = 10 x 10 cm. 

 

 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 

 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Slipoveren er anvendelig over skjorte eller kjole. Da der er strikket fletninger kræver det lidt øvelse at strikke 
slipoveren. Man skal være obs på at fletningen flettes til samme side hver gang. Fletningerne strikkes altid 
på retsiden. 
 
Fletning over 12 masker: Sæt 3 masker på hjælpepinden foran arbejdet, strik 3 masker, strik de 3 masker fra 
hjælpepinden, sæt 3 masker på hjælpepinden bag arbejdet strik 3 masker og strik de 3 masker fra 
hjælpepinden. Denne fletning foretages på hver 10. pind. Gælder alle størrelser. 
 
Fletning over 8 masker: Sæt 2 masker på hjælpepinden foran arbejdet, strik 2 masker og strik de 2 masker 
fra hjælpepinden, sæt 2 masker på hjælpepinden bag arbejdet, strik 2 masker og strik de 2 masker fra 
hjælpepinden. Denne fletning foretages på hver 10. pind. Gælder alle størrelser. 
Vær obs. på at fletninger trækker det strikkede lidt sammen. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: På pind nr. 4 slås 
100(110)120(130)140(150)160(170) masker op og 
der strikkes 8 cm rib, 1 ret ,1 vrang. Gælder alle 
størrelser. 
2: Begynd på retsiden med at strikke:  
XXS: 9 vrang,12 ret,14 vrang,8 ret, 14 vrang,8 ret, 
14 vrang, 12 ret, 9 vrang. 
XS:11 vrang, 12 ret, 16 vrang, 8 ret, 16 vrang, 8 
ret, 16 vrang, 12 ret, 11 vrang. 
S: 13 vrang, 12 ret, 18 vrang, 8 ret, 18 vrang, 8 
ret, 18 vrang, 12 ret, 13 vrang. 
M: 15 vrang, 12 ret, 20 vrang, 8 ret, 20 vrang, 8 
ret, 20 vrang, 12 ret, 15 vrang. 
L: 17 vrang, 12 ret, 22 vrang, 8 ret, 22 vrang, 8 
ret, 22 vrang, 12 ret, 17 vrang. 
XL: 19 vrang, 12 ret, 24 vrang, 8 ret, 24 vrang, 8 
ret, 24 vrang, 12 ret, 19 vrang. 
XXL:21 vrang, 12 ret, 26 vrang, 8 ret, 26 vrang, 8 
ret, 26 vrang, 12 ret, 21 vrang. 
XXXL: 23 vrang, 12 ret, 28 vrang, 8 ret, 28 vrang, 
8 ret, 28 vrang, 12 ret, 23 vrang. 
3: Strik alle vrangpinde som maskerne viser. 
4: Første gang der strikkes fletninger gøres dette 
på 7. pind, herefter på hver 10. pind som 
beskrevet. 
5: Strik 23(24)25(26)27(28)29(30) cm fra 

ribkanten og slå 2 masker op i slutningen af  
 
 
 
pinden, i hver side. Gælder alle størrelser. 
6: Fortsæt med fletninger og tag en maske ud i 
hver side på hver 4. pind. De udtagne masker 
strikkes rib, 1 ret 1 vrang. Tag ud i alt  17(18) 
19(20)21(22)23(24) gange, strik herefter lige op til 
der er strikket 52(54)56(58)60(62)64(66) cm i alt. 
7: Luk de midterste 34(36)38(40)42(44)46(48) 
masker af og strik hver side færdig for sig. 
8: Luk mod halssiden for 1x4 og 1x3 masker. 
Gælder alle størrelser. Luk de resterende masker 
af på én gang. Strik den anden side spejlvendt. 
 
For. 
1: Strikkes som ryggen til arbejdet måler 
27(28)29(30)31(32)33(34) cm fra ribkanten. 
2: Del arbejdet i 2 dele til v-hals. 
3: I begyndelsen af hver anden pind strikkes 2 
masker sammen mod halssiden til antallet af 
masker er det samme som på ryggen. Strik lige 
op til forstykket har samme længde som ryggen. 
Luk af. 
4: Strik den anden side spejlvendt. 
 
Montering. 



1: Sy sammen over skulderne og i siderne. 
2: Strik på rundpinden 
140(150)160(170)180(190)200(210) masker op i 
halsen. Vær obs. på at der bliver lige mange 
masker i hver side af v-udskæringen. 
3: Strik rib 1 ret 1 vrang. Der skal være en 
retmaske i bunden af v-udskæringen. 
4: Strik på hver omgang 2 masker drejet ret 
sammen før retmasken og 2 masker sammen 
efter retmasken. Gælder alle størrelser. 
5: Strik 3 cm og luk af i rib. Gælder alle størrelser. 
6: Hæft ender. Gør pulloveren fugtig og træk den i 
facon.  
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