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På Danmarks nordligste punkt ligger Grenen. Der kan du oppleve det fasinerende synet av at 
Skagerrak møter Kattegat, bølge mot bølge, akkurat slik som flettene i denne vesten. 

Lille SkagerrakDesign: Else Schjellerup

STØRRELSER 
6 md/68cl (1 år/80cl) 1½ år/86cl (2år/92cl)

MÅL
Overvidde: 50 (53) 56 (59) cma
Hel lengde: 30 (32) 34 (36) cm

MATERIALER
Garn fra Filcolana
100 (150) 150 (150) g Indiecita frg. 235 (Ice Blue)

Rundpinne 2,5 og 3 mm, 40 cm

Hjelpepinne til fletter

Maskeholdere

STRIKKEFASTHET 
29 m og 50 p strikket i halvpatent mønster på 
3 mm pinne = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende, har du flere m på 10 
cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre m på 
10 cm, skal du bytte til en tynnere pinne. 

HUSK å sjekke strikkefastheten flere ganger 
underveis. Det kan være en fordel å strikke med glatte 
metalpinner i dette garnet. Og hvis maskene ikke ligger 
jevnt, kan det hjelpe å vaske vesten, da vil maskene 
legge seg jevnt og pent. 
Pass på ikke å strikke for løst for da vil patentstrikken 
utvide seg for mye.
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

Pvr (halvpatent på vrangen)
1 kast på p og løft neste vrangmaske løst av, kast og 
maske ligger nå «dobbelt» på høyre p.

Pr (halvpatent på retten)
Strikk rett i den doble m fra foregående p.

Kantm
Første og siste m strikkes r på alle pinnene.

SnoF
Sett de neste 2 m på en hjelpepinne foran arb, strikk 
1 Pr, 1 vr, strikk deretter de 2 m fra hjelpepinnen 1 Pr, 
1 vr.

SnoB
Sett de neste 2 m på en hjelpepinne bak arb, strikk 
1 Pr, 1 vr, strikk deretter de 2 m fra hjelpepinnen 1 Pr, 
1 vr.

Om+nm
Kastet og neste m strikkes sm, r eller vr som det passer 
inn i ribben. 

Arbeidsgang
Vesten strikkes nedenfra og opp i 2 deler, maskene på 
skuldrene strikkes sammen. 

Halsutskjæringen formes med vendepinner. 

Halskanten strikkes på til slutt. 

Delene sys sammen i sidene, og det lages en liten splitt 
i siden. 

Variasjon
Strikk alle flettene SnoF så de vender samme vei på 
hele stykket.
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Oppskrift
STRIKKEPRØVE
Legg opp 33 m på p 3 mm.

1. p (vrangen): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, 
til siste m, 1 kantm.

2. p: 1 kantm, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 r, 1 kantm.

Start patent strikk, slik:
3. p: 1 kantm, *1 Pvr, 1 r*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 Pvr, 1 kantm.

4. p: 1 kantm, *1 Pr, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 Pr, 1 kantm.

3. og 4. p danner patentstrikken og gjentas. 

Strikk 3 p til.

8. p (retten): 1 kantm, 1 Pr, 1 vr, *SnoB, strikk 8 m 
patent*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 6 m, SnoB, 
1 Pr, 1 kantm.

9.–15. p: Strikk patent som m viser.

16. p (retten): 1 kantm, *8 m patent, SnoF*, gjenta 
fra * til *, til det gjenstår 8 m, 7 m patent, 1 kantm.

17.-23. p: Strikk patent som m viser.

Gjenta 8. - 23. p som utgjør mønstret, til det er strikket 
i alt 52 p. Avslutt med 2 p ribb (1 r, 1 vr) og fell av som 
m viser.

Mål hvor mange m det er på 10 cm, og hvor mange 
pinner det er på 10 cm og velg deretter pinnetykkelse.

 

BAKSTYKKE
Legg opp 73 (77) 81 (85) m på 3 mm p.

1. p (vrangen): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, 
til det gjenstår 2 m, 1 vr, 1 kantm.

2. p: 1 kantm, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 r, 1 kantm.

Start patent strikk, slik:
3. p: 1 kantm, *1 Pvr, 1 r*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 Pvr, 1 kantm.

4. p: 1 kantm, *1 Pr, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 Pr, 1 kantm.

3. og 4. p danner patentstrikken og gjentas, til det er 
strikket 23 p i alt.

24. p: 1 kantm, 10 (6) 14 (10) m patent, *SnoF, 8 m 
patent*, gjenta fra * til *, i alt 4 (5) 4 (5) ganger, SnoF, 
9 (5) 13 (9) m patent, 1 kantm.

25.-31. p: Strikk patent som m viser.

32. p (retten): 1 kantm, 16 (12) 8 (16) m patent, 
*SnoB, 8 m patent*, gjenta fra * til *, i alt 3 (4) 5 (4) 
ganger, SnoB, 15 (11) 7 (15) m patent, 1 kantm.  

33.-39. p: Strikk patent som m viser.

Gjenta 24.-39. p (disse 16 p utgjør mønsteret). 
Sett inn en markør midt i den midterste fletten.

Strikk vider opp i patent og flettemønster til det er 
flettet 5 (5) 6 (6) ganger i den midterste fletten + 3 p 
= 91 (100) 107 (115) p, arb måler nå ca. 18 (20) 22 
(24) cm.

ERMEHULL
Neste p (retten): 1 kantm, 7 m patent, strikk de neste 
3 m vr sm, følg mønsteret til det gjenstår 11 m, strikk 
de neste 3 m vr sm, 7 m patent, 1 kantm.

Neste p: Følg mønsteret som m viser.

Gjenta de siste 2 p 1 gang til.

Neste p: 1 kantm, 7 m patent, strikk de neste 2 m vr 
sm, følg mønsteret til det gjenstår 10 m, strikk de neste 
2 m vr sm, 7 m patent, 1 kantm.
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Neste p: Følg mønsteret som m viser.

Gjenta de siste 2 p 1 gang til, det er nå felt inn 6 m 
i hver side = 61 (65) 69 (73) m i alt.

Fortsett i mønster, men hold de ytterste 7 m + kantm 
i begge sidene ute av flettemønsteret, de strikkes uten 
flettemønster i patent, og den ytterste m i hver side 
strikkes som kantm.

Strikk videre opp til det er flettet 9 (9) 10 (10) ganger 
på den midterste fletten. 
Strikk ytterligere 2 p, bakstykket måler nå ca. 30 (32) 
34 (36) cm. Avslutt med en p fra retten.

La m hvile på en hjelpepinne og klipp av tråden.

FORSTYKKE
Legg opp og strikk som på bakstykket opp til 
ermehullet. 
Fell inn til ermehull på samme måte som på bakstykket.
Strikk videre opp til det er flettet 6 (6) 7 (7) ganger på 
den midterste fletten.

Strikk ytterligere 3 p = 104 (112 (120) 128 p.

Nå deles arbeidet midt foran til halsåpning, og hver side 
strikkes ferdig hver for seg.

108. (116.) 124. (132.) p (retten): 1 kantm, strikk 
patentmønster til den vr m i den midterste fletten, 
strikk 1 vr i fremre maskeledd uten å løfte den av p og 
strikk deretter 1 r i bakerste maskeledd og løft m av 
p, strikk patent til den siste m, 1 kantm.

Neste p: 1 kantm, strikk patent til den nye m i midten, 
strikk denne r, sett de resterende m på venstre p på en 
maskeholder og la dem hvile.

Snu arbeidet til retten og fortsett over disse 31 (33) 35 
(37) m.

Høkre side av forstykket
Strikk 17 p patent og flettemønster videre opp, 
fremdeles med kantm i hver side, og start deretter med 
vendepinner til halsutskjæring, slik:

1. vendep (vrangen): 1 kantm, strikk patent til det 
gjenstår 7 m, snu.
2. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.
3. vendep: 1 kantm, strikk patent til 4 m før kastet fra 
forrige p, snu.

4. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.

5. vendep: 1 kantm, strikk patent til 2 m før kastet fra 
forrige p, snu.

6. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.

7. vendep: 1 kantm, strikk patent til 2 m før kastet fra 
forrige p, snu.

8. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.

9. vendep: 1 kantm, strikk patent til kastet fra forrige 
p, strikk om+nm r sm, 1 vr, strikk om+nm r sm, 1 vr, 
om+nm r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr, om+nm r sm, strikk ribb 
som m viser til siste m, 1 kantm.

Neste p (retten): 1 kantm, strikk 15 m ribb som m 
viser, sett disse 16 m på en tråd og la dem hvile, fortsett 
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over de resterende 15 (17) 19 (21) m slik: 1 r, 1 Pr, 
2 m vr sm, strikk patent til den siste m, 1 kantm.
Neste p: 1 kantm, strikk patent til det gjenstår 4 m, 2 r, 
1 Pvr, 1 kantm.

Neste p: 1 kantm, 1 Pr, 2 m vr sm, strikk patent til den 
siste m, 1 kantm.

Følg mønsteret over de resterende 13 (15) 17 (19) m 
og strikk 10 (10) 12 (14) p videre opp. Avslutt med en 
p fra retten.
Sett m på en maskeholder og la dem hvile mens du 
strikker den andre siden. Klipp av tråden, men la det 
være igjen en lang garnende til å strikke skulder-
maskene sammen med.

Venstre side av halsåpningen
Sett m fra maskeholderen på pinnen, og start med 
garnet fra vrangen ved halsåpningen.

Neste p (vrangen): 1 kantm, strikk patent til den siste 
m, 1 kantm.

Strikk 17 p patent og flettemønster videre opp, og start 
deretter med vendepinner til halsutskjæringen, slik:

1. vendep (retten): 1 kantm, strikk patent til det 
gjenstår 7 m, snu.

2. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 

1 kantm.

3. vendep: 1 kantm, strikk patent til 4 m før kastet fra 
forrige p, snu.

4. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.

5. vendep: 1 kantm, strikk patent til 2 m før kastet fra 
forrige p, snu.

6. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.

7. vendep: 1 kantm, strikk patent til 2 m før kastet fra 
forrige p, snu.

8. vendep: Kast på p, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.

9. vendep: 1 kantm, strikk patent til kastet, om+nm vr 
sm, 1 Pr, om+nm vr sm, 1 Pr, om+nm vr sm, 1 Pr, 
1 vr, 1 Pr, om+nm vr sm, strikk patent til den siste m, 
1 kantm.

Neste p (vrangen): 1 kantm, strikk ribb over de 
neste 15 m, sett disse 16 m på en tråd og la dem hvile, 
fortsett over de resterende 15 (17) 19 (21) m slik: 1 r, 
strikk patent til den siste m, 1 kantm.
Neste p: 1 kantm, strikk patent til det gjenstår 4 m, 
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2 m vr sm, 1 Pr, 1 kantm.
Neste p: 1 kantm, 1 Pvr, 2 r, strikk patent til den siste 
m, 1 kantm.

Neste p: 1 kantm, strikk patent til det gjenstår 4 m, 2 vr 
sm, 1 Pr, 1 kantm.

Strikk 10 (10) 12 (14) p patent over de resterende 
13 (15) 17 (19) m. Avslutt med en p fra retten.

Ikke klipp av tråden, men bruk den til å stikke sammen 
maskene på skuldrene.

Sammenstrikking av skuldre
Legg for- og bakstykke rette mot rette, slik at vrangen 
vender ut. Start ved den skulderen du strikket sist, 
og legg de 2 pinnene med skuldermaskene parallelt i 
venstre hånd. Bruk en ekstra pinne og stikk høyre p inn 
i første m på den ene p og deretter inn i den første m 
på den andre p, strikk m r sm, fell m av etter hvert som 
de strikkes. Klipp av tråden og strikk m på den andre 
skulderen sammen på tilsvarende måte, men med den 
lange enden. Hvis du ønsker kanter rundt ermene på 
vesten, er det lettest å strikke disse før du syr sammen 
sidesømmene, se avsnittet evt. ermekanter. 

HALSKANT
Sett de hvilende m fra høyre side av forstykket på 
rundpinne 2,5 mm, start med garnet fra retten og 
strikk opp ca. 10-12 m langs siden av halsrundingen, 
strikk ribb over m i nakken, og strikk opp ca. 10-12 m 
langs den andre side av halsen, avslutt med ribb over de 
siste m på halsutskjæringen. Strikk 3 p ribb (1 r, 1 vr) 
over alle m, reguler evt. maskeantallet for å få det til 
å passe inn i ribben ved å strikke 2 m sm. 

Fell av i ribb som m viser, eller fell av med italiensk sydd 
avfelling, slik:
Klipp av tråden med en ende som er ca. 3 ganger 
omkretsen på halskanten. Tred tråden på en stoppenål 
(uten spiss). 
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom. 
2. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den 2. maskens fremste maskeledd, trekk garnet 
igjennom. 
3. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes r, og ta m av pinnen. 
4. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra 
baksiden og ut på forsiden. 
5. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 

baksiden. 
6. Som pkt. 3. 
7. Som pkt. 2. 
8. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes vr, og ta m av pinnen. 
9. Som pkt. 4. 
10. Som pkt. 5. 
11. Som pkt. 3. 
Gjenta pkt. 7-11, til det er 1 m igjen. Sy den siste m av 
som i pkt. 8. 
Alle masker er nå felt av. Fest alle tråder godt.

EVT. ERMEKANTER
Hvis du ønsker det, kan du strikke kanter rundt 
ermehullene, men vesten er også fin uten som vist på 
bildene. 

Strikk opp fra retten med rundp 2,5 mm, 1 m for hver 
2 p innenfor kantmasken, strikk opp et partall antall m.
 
Strikk 3 p ribb (1 r, 1 vr) og fell litt løst av i ribb på 4. p, 
eller fell av med italiensk sydd avfelling, slik:
Klipp av tråden med en ende som er ca. 3 ganger 
omkretsen på ermehullet, og tred garnet på en 
stoppenål. 
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom. 
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra 
baksiden og ut på forsiden. 
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden. 
4. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes r, og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den 2. maskens fremste maskeledd, trekk garnet 
igjennom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2-6, til alle masker er felt av. Fest alle 
tråder godt.

MONTERING
Vreng vesten med retten ut og sy sidene sammen med 
madrassting innenfor den ytterste m. Start 4 cm fra 
oppleggskanten (splitt) og sy opp til starten av 
fellingene til ermehullet.
Fest alle tråder og vask vesten ifølge anvisning på 
banderolen og la den tørke liggende flatt.


