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Hvis du har soppet i vandkanten langs de danske kyster, kender du sikkert fornemmelsen af 
den bløde tang på fødder og ben. Lige så blød er denne vest. Strikket i Arwetta og Tilia er den 
også både let og alligevel varm nok til en aftentur langs stranden på en kølig sommeraften.

SeaweedDesign: Ditte Lerche

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL 
 
MÅL
Passer til brystvidde: ca. 82 (90) 96 (106) 116 (126) 
136 cm
Overvidde: 103 (111) 120 (129) 137 (146) 154 cm
Hel længde: ca. 55 (55) 57 (57) 59 (59) 61 cm

STRIKKEFASTHED
21 m og 23 p i mønster på p 5,5 mm = 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt efter vask og udspænding.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A (bundfarve): 
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 g Tilia 
i fv. 105 (Slate Green) og 
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 g Arwetta 
i fv. 105 (Slate Green) 
Fv. B: 
25 g (alle str.) Tilia fra i fv. 365 (Calendula) og 
50 g (alle str.) Arwetta i fv. 362  (Autumn Leaves)
Fv. C: 
25 g (alle str.) Tilia i fv. 196 (French Vanilla) og
50 g (alle str.) Arwetta i fv. 196 (French Vanilla)
Rundpind 4 mm 60 cm og 5,5 mm,40, 60 og 80 cm. 
Hvis der strikkes magic loop på lang rundpind, kan 40 
og 60 cm rundpinde udelades.
Hjælpepind til snoninger

Markører eller kontrastfarvet tråd
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret. 

h-udt
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den ret.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Løkkeopslag
Lav en ring af garnet, således at den 
lange garnende (med garnnøglet i den anden ende) 
lægges ovenpå den tråd der sidder fast på pinden, strik 
højre pind ind forfra i ringen, stram garnet så ringen 
bliver til en maske. Gentag til det ønskede antal 
masker.

 Arbejdsgang
Hver farve strikkes med 1 tråd Arwetta og 2 tråde Tilia 
holdt sammen.

Sweateren strikkes rundt oppefra og ned. 
Efter skulderen deles arbejdet og forstykke og ryg 
strikkes hver for sig, til under ærmegabet, hvorefter 
delene samles igen og kroppen strikkes færdigt. 
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Opskrift
KRAVE
Slå 90 masker (gælder alle str.) op på rundpind 5,5 mm 
med 1 tråd Arwetta og 2 tråde Tilia i fv. B. 
Saml omgangen og indsæt omgangsmarkør.

Strik kabelmønster således:
1. omg: *2 vr, slå om p, 1 vr løs af, 2 vr, 4 r* gentag 
omg ud.

2. omg: *2 vr, strik omsl og næste m r sm, 2 vr, 4 r* 
gentag omg ud.

3. omg: *2 vr, slå om p, 1 vr løs af, 2 vr, sæt 2 m på 
hjælpep foran arb, 2 r, strik m fra hjælpep r* gentag 
omg ud.

4. omg: *2 vr, strik omsl og næste m r sm, 2 vr, 4 r* 
gentag omg ud.

Gentag 1.-4. omgang yderligere 4 gange. 
Bryd fv. B.

Fortsæt med fv. C og gentag kabelmønsterets 
1.-4. omgang 2 gange, på den sidste omgang inddeles 
arbejdet således:

28. omg: Strik ifølge 4. mønsteromg, således: Strik 
2 m, strik 1 m og marker denne (skuldermaske), strik 
44 m, strik 1 m og marker denne (skuldermaske), strik 
omg ud.

Bryd fv. C.

BÆRESTYKKE
Sæt fv. A til arbejdet.

Næste omg: *Strik mønster til den markerede m, 
h-udt, strik skuldermasken r, v-udt*, gentag fra * til * 
en gang, strik mønster omg ud.

Gentag denne omgang, de nye masker strikkes med i 
mønster efterhånden, til der er taget 29 (29) 38 (38) 
47 (47) 56 masker ud på hver side af skuldermaskerne 
= 206 (206) 242 (242) 278 (278) 314 masker på 
pinden.

Nu deles arbejdet til ryg og forstykke, således:
Strik mønster til første skuldermaske, luk denne af, 
strik mønster til næste skuldermaske, luk denne af, 
strik mønster omg ud. Bryd garnet.

Fjern omgangsmarkøren og flyt alle m fra denne og 
frem til den første aflukkede skuldermaske over på 
højre side af rundpinden, uden at strikke dem.
Der er nu 102 (102) 120 (120) 138 (138) 156 m på 
hhv. ryg og forstykke.

Kabelmønster strikket frem og tilbage:
1. p (retsiden): 1 r, slå om p, 1 vr løs af, *2 vr, 4 r, 
2 vr, slå om p, 1 vr løs af* gentag fra * til * pinden ud, 
slut med 1 r.

2. p: 1 r, strik omsl og næste m vr sm, *2 r, 4 vr, 2 r, 
strik omsl og næste m vr sm* gentag fra * til * pinden 
ud, slut med 1 r.

3. p: 1 r, slå om p, 1 vr løs af, *2 vr, sæt 2 m på hjælpep 
foran arb, 2 r, strik m fra hjælpep r, 2 vr, slå om p, 1 vr 
løs af*, gentag fra * til * pinden ud, slut med 1 r.
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4. p: 1 r, strik omsl og næste m vr sm, *2 r, 4 vr, 2 r, 
strik omsl og næste m vr sm* gentag fra * til * pinden 
ud, slut med 1 r.

RYG
Kun str. XS og S
Sæt garnet til arbejdets retside og strik 3. p i kabel-
mønsteret.

Kun str. M og L 
Vend arbejdet, sæt garnet til arbejdets vrangside 
og strik 4. p i kabelmønsteret.

Kun str. XL og 2XL
Sæt garnet til arbejdets retside og strik 1. p i kabel-
mønsteret.

Kun str. 3XL
Vend arbejdet, sæt garnet til arbejdets vrangside 
og strik 2. p i kabelmønsteret.

Alle str.
Fortsæt i kabelmønster og strik ialt 50 (50) 53 (53) 52 
(52) 51 pinde, sidste pind er fra vrangsiden.

#
Bryd garnet og lad maskerne hvile, mens forstykket 
strikkes.

FORSTYKKE
Strikkes som ryggen til #.
Bryd ikke garnet, men vend arbejdet til retsiden.

KROP
Strik mønster over forstykkets masker, slå 6 (15) 6 
(15) 6 (15) 6 masker op med løkkeopslagning, fortsæt 
i mønster over ryggens masker, indsæt en omgangs-
markør, slå 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 m op med 
løkkeopslagning = 216 (234) 252 (270) 288 
(306) 324 m.

Fortsæt rundt i kabelmønster, idet der begyndes med 
2. mønsteromgang:

1. omg: *1 vr, slå om p, 1 vr løs af, 2 vr, 4 r, 1 vr* 
gentag fra * til * omg ud.

2. omg: *1 vr, strik omsl og næste m r sm, 2 vr, 4 r, 
1 vr*, gentag fra * til * til omg ud.

3. omg: *1 vr, slå om p, 1 vr løs af, 2 vr, sæt 2 m på 
hjælpep foran arb, 2 r, strik m fra hjælpep r, 1 vr* 
gentag fra * til * omg ud.

4. omg: *1 vr, strik omsl og næste m r sm, 2 vr, 4 r, 
1 vr* gentag fra * til * omg ud.

Gentag disse 4 omgange, til kroppen måler 55 (55) 57 
(57) 59 (59) 61 cm fra øverst på skulderen, slut med 
4. mønsteromgang. Luk af som maskerne viser.

ÆRMEKANT
Begynd midt i ærmegabets bund, og strik fra 
retsiden med pind 4 mm, 92 m op rundt i ærmegabet, 
indsæt en omgangsmarkør og strik rundt i rib (1 r, 
1 vr), til ribben måler 8 cm.
Luk løst af i rib. 

Strik den anden ærmekant tilsvarende.

MONTERING
Hæft ender. 
Fold ærmeribben om til vrangsiden og sy 
aflukningskanten fast til vrangsiden.
Skyl slipoveren op ifølge anvisningerne på banderolen 
og lad den tørre fladt på et håndklæde.


