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Denne vest med sommerfugleærmer, er 
dejlig lun, uden at være tung. De blågrønne 
sømandsstriber, og den fine søstjerne på 
brystet giver vesten et let maritimt look. Sø-
stjernen er syet med bagsting, og om livet er 
der broderet kædesting. Broderierne er ikke 
et must, men kan være det der sætter dit 
fingeraftryk på vesten.
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Materialer
Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana:
Farve A: 200 (200) 250 g, farve B: 200 (200) (250) g 
og farve C: 100 (100) (150) g
Her er brugt farverne: A: 176, B: 171 og C: 161.
En rest garn i komplementærfarve til broderi, her er 
brugt Arwetta Classic farve 252 (Chok orange). Rund-
pind 5 mm, 80 cm

Størrelser
XS/S (M/L) XL/XXL 

Mål
Passer til brystvidde: 71-86 (91-106) 112-122 cm 
Overvidde målt liggende fladt: 93 (113) 131 cm 
Vidde forneden liggende fladt: 62 (80) 98 cm
Hel længde: 46 (48) 50 cm

Strikkefasthed
18 m og 29 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Vesten er strikket frem og tilbage på rundp. Først et 
taljebånd med vævestrik - ”perlegrus”, efterfulgt af 
striber, og endnu et stykke vævestrik. Der er under-
vejs lukket masker af, som senere slås op igen til 
halsudskæring. Fra halshullet samles der masker op 
til kraven, der strikkes i vævestrik. Til slut syes talje-
båndene sammen, hvorefter der broderes i fri hånd. 

Forstykke - tajlebånd i vævestrik  ”Perlegrus” 
Slå 85 (103) 119 m op på pind 5 mm med farve A. 
Strik frem og tilbage efter diagram til du har strikket 
8 cm. Første og sidste maske er kantmasker. Disse er 
ikke med i diagrammet. Kantmaskerne strikkes glat 
på alle p.

Nu strikkes der striber over de næste 36 (38) 40 cm 
på følgende måde: * 6 pinde i farve A, 4 pinde i farve 
C, 6 pinde i farve B og 4 pinde i farve C *, gentag fra 
* til *, og slut med 1 p fra vrangsiden.

Fortsæt i striber, men del stykket til halsudskæring: 
Strik 10 p over de første 30 (39) 47 masker, lad m 
hvile. Luk de midterste 25 (25) 25 af (= halsudskæ-
ring), og strik 10 p over de resterende 30 (39) 47 m 



Asterias Rubens Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

på p. På den næste p fra retsiden strikker du hen over 
de første 30 (39) 47 m, så slås 25 (25) 25 nye m op, 
hvorefter der strikkes hen over den sidste 30 (39) 47 
m på p.

Fortsæt striberne over de 85 (103) 119 m yderli-
gere 36 (38) 40 cm, hvorefter bagstykkets taljebånd 
strikkes på samme måde som forstykkets. Når der er 
strikkes 8 cm ”perlegrus”, slut på en pind fra retsiden, 
strikkes en vrangpind i den afsluttende farve. Luk af 
på næste pind.

Kinakrave i vævestrik - Perlegrus
Strik 93 m op langs halsudskæringen, del kraven midt 
for, og strik frem og tilbage i ”perlegrus” til du har 2 
cm slut på en pind fra retsiden. Strik en vrangpind i 
den afsluttende farve, og luk af på næste pind.

Montering
Hæft ender, sy taljebåndene sammen slut eventuelt af 
med et frihåndsbroderi eller en applikation.

Diagram

1. pind (vrangside)

2. pind (retsiden)

3. pind (vrangside)

7. pind (vrangside)

6. pind (retside)

5. pind (vrangside)

4. pind (retside)

På retsiden: ret.
På vrangsiden: vrang.

Farve B

Farve C

Farve A

Mønstergentagelse

På retsiden: 1 maske løs af, med garnet foran arbejdet.
På vrangsiden: 1 maske løs af, med garnet bag arbejdet.
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