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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.  

SkagerrakDesign: Else Schjellerup

STØRRELSER
S (M) L (XL)  

MÅL
Overvidde: 85 (95) 106 (117) cm
Hel lengde: 56 (57) 58 (58) cm

STRIKKEFASTHET
22 m og 34 p strikket i halvpatent mønster med fletter 
på p 4 mm = 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. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 250 (250) g Merci frg. 1061 (Bluestone)
100 (100) 125 (125) g Tilia frg. 348 (Rainy Day) 
Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet, holdt 
sammen.

Pinne 4 mm 
Rundpinne 3,5 mm, 40 cm til hals.

Maskeholdere.

Hjelpepinne til fletter.
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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.
 

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

Det strikkes vendepinner for å forme halsutskjæringen, 
og den høye kragen strikkes på til slutt. 

Delene sys sammen i sidene, og det lages en liten splitt. 
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Oppskrift
STRIKKEPRØVE 
Legg opp 27 m på p 4 mm, med 1 tråd av hver kvalitet.

1. p (vrangen): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, 
til den 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 patentstrikk slik:
3. p: 1 kantm, *1 Pvr, 1 r*, strikk fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 Pvr, 1 kantm.

4. p: 1 kantm, *1 Pr, 1 vr*, strikk 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, 8 m patent, 
SnoB, 7 m patent, 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 2 m, 1 Pr, 1 kantm.

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

Gjenta 8.-23. p, som utgjør mønsteret, til det er 
strikket i alt 38 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 
pinne det er på 10 cm og velg deretter pinnetykkelse.

 

BAKSTYKKE
Legg opp 93 (105) 117 (129) m på p 4 mm med 1 tråd 
av hver kvalitet holdt sammen.

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*, strikk fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 r, 1 kantm.

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

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

3. og 4. p danner patentstrikken.

Strikk 11 p til i patent.

16. p (retten): 1 kantm, *8 m patent, SnoB*, strikk 
fra * til *, i alt 7 (8) 9 (10) ganger, 7 m patent, 
1 kantm.

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

24. p (rettsiden): 1 kantm, strikk 14 m patent, 
*SnoF, strikk 8 m patent*, strikk fra * til * i alt 6 (7) 8 
(9) ganger, 5 m patent, 1 kantm.  

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

Gjenta disse 16.-31. p som utgjør patent-
flettemønsteret. Det strikkes ikke fletter over de 
ytterste 8 m i hver side.

Strikk til arb måler ca. 34 cm fra oppleggskanten
(eller til ønsket lengde). Avslutt med en p fra vrangen.

ERMEHULL
Fell inn til ermehull i begge sider på hver 2. p (retten) 
ved å felle innenfor de 6 ytterste m, slik:

Neste p (dobbelfellings p): 1 kantm, 5 m patent, 
strikk de neste 3 m vr sm, følg mønsteret til det gjenstår 
9 m, strikk de neste 3 m vr sm, 5 m patent, 1 kantm.

Neste p: Strikk patent som m viser.

Gjenta disse 2 p ytterligere 1 (3) 4 (5) ganger.
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Neste p (retten) (fellings p): 1 kantm, 5 m patent, 
strikk de neste 2 m vr sm, følg mønsteret til det gjenstår 
8 m, strikk de neste 2 m vr sm, 5 m patent, 1 kantm.

Neste p: Strikk patent som m viser.

Gjenta de siste 2 p ytterligere 1 (1) 3 (3) ganger.

Det er nå felt inn 12 (20) 28 (32) m, og det er 81 (85) 
89 (97) m igjen på p.

Fortsett i mønster, men hold de ytterste 8 (10) 12 (10) 
m i hver side utenfor flettene, disse m strikkes kun i 
patent.

Strikk videre opp til det er strikket 67 (69) 71 (71) p 
fra første p med felling. Siste p er fra vrangen.

Skulderskråning og hals bak
De skrå skuldrene dannes med vendepinner slik at 
skuldermaskene kan strikkes sammen til slutt.

1. vendep (retten): Strikk og følg mønsteret til det 
gjenstår 5 (7) 7 (7) m på p, snu.

2. vendep: Kast på p, strikk til det gjenstår 5 (7) 7 
(7) m, snu.

3. vendep: Kast på p, strikk 16 (16) 18 (20) m patent, 
strikk de neste 2 m vr sm, 1 Pr, 1 kantm, del stykket 
ved å sette de resterende m på venstre p på en 
maskeholder og la dem hvile, snu arbeidet.

Høyre skulder
4. vendep (vrangen): 1 kantm, 1 Pvr, 2 r, strikk 
patent til 6 m før kastet fra forrige p, snu.

5. vendep: Kast p, strikk til det gjenstår 4 m, 2 vr sm, 
1 Pr, 1 kantm.

6. vendep: 1 kantm, strikk patent til 6 m før kastet fra 
forrige p, snu.

Siste vendep (retten): Kast p, strikk patent til den 
siste m, 1 kantm.

Neste p: 1 kantm, strikk ribb (1 vr, 1 r) som m viser, 
og strikk de 3 kastene r sm med den etterfølgende m så 
alle «hullene» der du snudde blir borte, avslutt med 
1 kantm. 

Klipp av tråden og la de 23 (25) 27 (29) m på høyre 
skulder hvile på en maskeholder.

Venstre skulder
Sett de ytterste 25 (27) 29 (31) m på p 4 mm, og la de 
midterste 31 (31) 35 (35) m bli værende på 
maskeholderen.
Start med garnet fra retten ved halsåpningen.

3. vendep (retten): 1 kantm, 1 Pr, strikk de neste 2 m 
vr sm, strikk patent til 6 m før kastet fra forrige p, snu.

4. vendep: Kast på p, strikk patent til det gjenstår 4 m 
på p, 2 r, 1 Pvr, 1 kantm,

5. vendep: 1 kantm, 1 Pr, strikk de 2 neste m vr sm, 
strikk patent til 6 m før kastet fra forrige p, snu.

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

Siste vendep (retten): 1 kantm, strikk ribb 
(1 r, 1 vr) som m viser og strikk de 3 kastene vr sm med 
den etterfølgende m, avslutt med 1 kantm.
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Klipp av tråden og la de 23 (25) 27 (29) m på venstre 
skulder hvile på en maskeholder mens du strikker 
forstykket.

FORSTYKKE
Legg opp og strikk som på bakstykket opp til 
ermehullet. 

Fell inn til ermehull på samme måte som på bakstykket.
Fortsett videre opp til det er strikket 54 (56) 58 (58) p 
talt fra der du felte første gang til ermehull.

Halsutskjæring
Neste p (retten): 1 kantm, strikk 21 (23) 25 (27) m 
patent, strikk de neste 3 m vr sm, 1 Pr, 1 kantm, sett de 
resterende m på venstre p på en maskeholder og la dem 
hvile, snu arbeidet.
 
Strikk deretter hver side av halsutskjæringen ferdig 
hver for seg. 

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

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

Fortsett videre opp i patent over disse 23 (25) 27 (29) 
m, og strikk ytterligere 8 p. Avslutt med en p fra retten.

Skulder
Nå strikkes det vendepinner for å danne den skrå skul-
derhellingen, slik:
1. vendep (vrangen): 1 kantm, strikk patent til det 
gjenstår 5 (7) 7 (7) m, snu.

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

3. vendep: 1 kantm, strikk patent til 6 m før kastet fra 
forrige p, snu. 

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

Gjenta 3. og 4. vendep ytterligere 1 gang.

Neste p (vrangen): 1 kantm, strikk ribb (1 vr, 1 r) over 
alle m og strikk de 3 kastene r sm med den 
etterfølgende m, avslutt med 1 kantm.

Klipp av tråden med en ekstra lang garnende til å 
strikke skuldermaskene sammen med senere, og la de 
23 (25) 27 (29) skulderm hvile på en maskeholder, 
mens du strikker den andre side av halsutskjæringen.

Høyre side av halsutskjæringen
Sett de ytterste 27 (29) 31 (33) m på motsatt side på 
p 4 mm og la de midterste 27 (27) 27 (31) m bli 
værende på maskeholderen.
Start med garnet fra retten av halsutskjæringen.

Neste p (retten): 1 kantm, 1 Pr, strikk de neste 
3 m vr sm, strikk patent til den siste m, 1 kantm.

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

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

Fortsett videre opp i patent til det er strikket 9 p til. 
Avslutt med en p fra vrangen.

Nå strikkes det vendepinner for å danne den skrå 
skulderhellingen, slik:
1. vendep (retten): 1 kantm, strikk patent til det 
gjenstår 5 (7) 7 (7) m, snu.

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

3. vendep: 1 kantm, strikk patent til 6 m før kastet fra 
forrige p, snu.

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

Gjenta 3. og 4. vendep ytterligere 1 gang.

Neste p (retten): 1 kantm, strikk ribb (1 r, 1 vr) over 
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alle m og strikk de 3 kastene vr sm med etterfølgende 
m, avslutt med 1 kantm.

Klipp av tråden.  

Sammenstrikking av skuldermaskene
Legg for- og bakstykke rette mot rette, slik at vrangen 
vender ut. Start ved den skulderen som ble strikket sist, 
og legg de 2 pinnene med skuldermaskene parallelt i 
venstre hånd. Bruk en hjelpepinne og stikk høyre p inn 
i første m på den ene p og deretter inn i første m på den 
andre p, strikk m r sm, fell av m etter hvert som de 
strikkes. Klipp av tråden, og strikk sammen m på den 
andre skulderen sammen måte, men med den lange 
enden.  

MONTERING
Vreng vesten med retten ut. Sy sammen sidene med 
madrassting innenfor den ytterste m. Start 16 cm 
fra oppleggskanten (splitt) og sy opp til staren av 
fellingene til ermehullene. Fest alle løse tråder godt.

Halskant/høy hals
Sett de hvilende m fra nakken og forstykket på 
rundpinne 3,5 mm.
Start med garnet fra retten etter m i nakken, og strikk 
opp 17 m jevnt fordelt, innenfor den ytterste m, 
i rundingen ned til m på forstykket, strikk ribb som m 
viser i halsutskjæringens m, og strikk deretter opp 
17 m langs den andre siden, frem til m i nakken = 
92 (92) 92 (100) m. 

Strikk 20 omg ribb som m viser. 
Strikk deretter 3 omg r og fell alle m r av på 4. omg.
Fest tråden.
Skyll opp vesten ifølge anvisninger på banderolen og 
la den ligge å tørke på et håndkle.
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