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Krusningerne på havets overflade går igen i mønsteret på West Coast, hvor mønsteret dannes 
af retriller strikket i forskellige garnkvaliteter. Bølgerne brydes af de vertikale linjer i ribben, 
der understreges af, at ribben er dannet af drejede masker.

West CoastDesign: Katja Dyrberg

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

MÅL
Passer til brystvidde: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 
108-116 (117-126) 127-136 cm
Overvidde: 90 (96) 102 (108) 118 (128) 138 cm
Længde (målt midt bag under halskanten): 48 (50) 52 
(54) 56 (58) 60 cm
 
STRIKKEFASTHED 
16 m og 36 p i mønster på p 5 mm = 10 x 10 cm 
20 m og 20 p i drejet rib på p 4,5 mm = 10 x 10 cm
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
200 (200) 200 (250) 300 (350) 400 g Peruvian 
fv. 281 (Rime Frost) og
50 (50) 50 (75) 75 (75) 100 g Tilia fv. 281
(Rime Frost)
Kvaliteterne strikkes sammen i ribkanterne og strikkes 
skiftevis i mønsteret. 

Rundpind 4 mm, 40 cm (2 stk), rundpind 4,5 mm 
(40, 60 og 80-120 cm) og 5 mm (80-120 cm).  
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

fm
Flyt markør fra venstre til højre pind.

dr r
Drejet ret. Strik r igennem m ved at stikke højre pind 
ind gennem masken forfra, fra højre mod venstre.

dr vr
Drejet vrang. Strik vr igennem m ved at stikke højre 
pind ind gennem masken bagfra, fra venstre mod højre 
og strikke vr i bagerste maskeled.

udt-h
Udtagning mod højre. Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden bagfra og strik den ret.

udt-v
Udtagning mod venstre. Løft lænken mellem 
2 m op på pinden forfra og strik den drejet 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 for-
fra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Gentag til det ønskede antal 
masker.

Arbejdsgang
Vesten strikkes oppefra og ned i mønster hvor der 
strikkes skiftevis med Peruvian og Tilia. 
Halsrunding og skrå skuldre dannes ved hjælp af 
udtagninger. Herefter strikkes forstykke og ryg 
færdige hver for sig. 
Der strikkes masker op langs siderne af både forstykke 
og ryg, til sammenstrikning af de lodrette sidepaneler 
i drejet rib. 
Vesten afsluttes med ribkanter i drejet rib forneden, 
i ærmegab og rullekrave, hvor begge kvaliteter strikkes 
sammen for et tæt og fyldigt udtryk.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 28 (28) 30 (30) 32 (34) 36 masker op på rundpind 
5 mm og Peruvian. Der strikkes frem og tilbage på 
rundpinden, maskerne inddeles på 1. p, således:

1. p (vrangsiden): Strikkes med Peruvian, 1 r, placer 
markør-D, 1 vr, placer markør-C, 24 (24) 26 (26) 28 
(30) 32 r, placer markør-B, 1 vr, placer markør-A, 1 r.
De fire maskemarkører er nu placeret på hver side af 
de 2 skuldermasker. På de følgende pinde strikkes der 
udtagninger på hver side af skuldermaskerne på pinde 
strikket med Peruvian. Der strikkes ikke udtagninger 
på pinde strikket med Tilia.

2. p: Strikkes med Peruvian, 1 r, udt-h, fm-A, 1 r, 
fm-B, udt-v, strik r til markør-C, udt-h, fm-C, 1 r, 
fm-D, udt-v, 1 r = 32 (32) 34 (34) 36 (38) 40 m.

3. p: Strikkes med Tilia, Strik r til markør-D, fm-D, 
1 vr løs af med garnet foran arbejdet, fm-C, strik r til 
markør-B, fm-B, 1 vr løs af med garnet foran arbejdet, 
fm-A, strik r pinden ud.

4. p: Strikkes med Tilia, Strik r til markør-A, fm-A, 
1 vr løs af med garnet bagved arbejdet, fm-B, strik r til 
markør-C, fm-C, 1 vr løs af med garnet bag arbejdet, 
fm-D, strik r pinden ud.

5. p: Strikkes med Peruvian, Strik r til markør-D, 
udt-v i lænken med Peruvian, fra 2. p, fm-D, 1 vr, fm-C, 
udt-h i lænken med Peruvian fra 2. p, strik r markør-B, 
udt-v i lænken med Peruvian fra 2. p, fm-B, 1 vr, fm-A, 
udt-h i lænken med Peruvian fra 2. p, strik r pinden ud 
= 36 (36) 38 (38) 40 (42) 44 m.

6. p: Strikkes med Peruvian, Strik r til markør-A, 
udt-h, fm-A, 1 r, fm-B, udt-v, strik r til markør-C, 
udt-h, fm-C, 1 r, fm-D, udt-v, strik r pinden ud 
= 40 (40) 42 (42) 44 (46) 48 m.

7. p: Strikkes med Tilia, som 3. p.

8. p: Strikkes med Tilia, som 4. p.

9. p: Strikkes med Peruvian, 2 r, udt-h, strik som 5. p, 
til de sidste 2 m, udt-v, 2 r = 46 (46) 48 (48) 50 (52) 
54 m.

10. p: Strikkes med Peruvian, 2 r, udt-h, strik som 
6. p, til de sidste 2 m, udt-v, 2 r = 52 (52) 54 (54) 56 
(58) 60 m.

11. p: Strikkes med Tilia, som 3. p.

12. p: Strikkes med Tilia, som 4. p.

Gentag 9.-12. pind yderligere 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 gange 
= 76 (76) 78 (78) 92 (94) 96 m.

Herefter strikkes forstykke og ryg færdig hver for sig. 

FORSTYKKE:
Bryd garnet og flyt venstre forstykkes 16 (16) 16 (16) 
20 (20) 20 masker fra venstre til højre side af pinden. 
Sæt ryggens 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 masker samt 
de 2 skuldermasker til hvil på en maskeholder. 
Vend arbejdet, således at 1. pind strikkes fra 
vrangsiden:

1. p (vrangsiden): Strikkes med Peruvian, strik 
16 (16) 16 (16) 20 (20) 20 r, slå 10 (10) 12 (12) 10 
(12) 14 nye masker op med løkkeopslag, strik 16 (16) 
16 (16) 20 (20) 20 r = 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 m.

2. p: Strikkes med Peruvian, strik r pinden ud.

3. og 4. p: Strikkes med Tilia, strik r pinden ud.

5. p: Strikkes med Peruvian, strik r pinden ud.

Gentag 2.-5. pind yderligere 11 gange, gentag 
2.-4. pind yderligere 1 gang. 
Ærmegabet måler nu ca. 17 cm.

Nu strikkes der udtagninger i hver side, således:
1. p (vrangsiden): Strikkes med Peruvian, strik r 
pinden ud.

2. p: Strikkes med Peruvian, strik 2 r, udt-h, strik r 
til de sidste 2 m  udt-v, 2 r.

3. p: Strikkes med Tilia, strik r pinden ud.

4. p: Strikkes med Tilia, 2 r, udt-h, r til de sidste 2 m, 
udt-v, 2 r.

Gentag disse 4 pinde, til der er foretaget ialt 12 (15) 
16 (19) 20 (23) 26 udtagninger i hver side = 66 (72) 
76 (82) 90 (98) 106 masker. 
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Nu fortsættes der lige op i mønster, til arbejdet måler 
44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 cm eller ønsket længde, 
målt fra øverst på skulderen.
Sæt forstykkets masker til hvil på en maskeholder.

RYG
Sæt ryggens 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 masker 
tilbage på pind 5 mm. Skuldermaskerne forbliver på 
maskeholderen og strikkes senere med i ærmeribben.
Sæt garnet til ryggens vrangside.

1. og 2. p: Strikkes med Peruvian, strik r pinden ud.

3. og 4. p: Strikkes med Tilia, strik r pinden ud.
Gentag disse 4 pinde yderligere 12 gange, ærmegabet 
måler nu ca. 17 cm.

Nu strikkes der udtagninger i hver side, således:

1. p (vrangsiden): Strikkes med Peruvian, strik
 r pinden ud.

2. p: Strikkes med Peruvian, 2 r, udt-h, strik r til de 
sidste 2 m, udt-v, 2 r.

3. p: Strikkes med Tilia, strik r pinden ud.

4. p: Strikkes med Tilia, 2 r, udt-h, strik r til de sidste 
2 m, udt-v, 2 r.

Gentag disse 4 pinde, til der er foretaget ialt 12 (15) 
16 (19) 20 (23) 26 udtagninger i hver side = 66 (72) 
76 (82) 90 (98) 106 masker.

Nu fortsættes der lige op i mønster, til arbejdet måler 
44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 cm eller ønsket længde, 
målt fra øverst på skulderen.
Sæt ryggens masker til hvil på en maskeholder.

SIDEPANELER
Højre side:
Med 1 tråd Peruvian og pind 4 mm, strikkes der masker 
op langs retsiden af ryggens højre side, svarende til 
ca. 3 masker for hver 8 pinde i mønster. Bryd garnet.
Strik samme antal masker op langs retsiden af 
forstykkets højre side. Bryd garnet.

Slå 9 masker op på pind 4,5 mm og 1 tråd af hver 
kvalitet.
1. p (vrangsiden):  1 vr, [1 r, 1 vr løs af med garnet 
foran] 3 gange, 1 r, 1 vr.

Nu skal der strikkes drejet rib over maskerne i 
panelet, samtidig strikkes første og sidste maske i pan-
elet sammen med maskerne der er strikket op i siderne 
på forstykke og ryg. Sammenstrikning foretages kun på 
retsidepinde. 
Begynd øverst ved ærmegabet, hold pinden med 
panelets masker i venstre hånd.

1. p (retsiden): Flyt ryggens første opstrikkede m over 
på p med panelmaskerne, så m placeres først på p foran 
de øvrige m, strik 2 dr r sm, strik [1 vr, 1 dr r] 3 gange, 
1 vr, flyt den sidste panelm over på p med forstykkets 
opstrikkede m og strik denne m og forstykkets 
første m r sm.

2. p: *1 dr vr, 1 r*, gentag fra * til *, til sidste m, 
1 dr vr

Gentag disse 2 pinde til alle opstrikkede masker er 
strikket sammen med panelet. Slut med en pind fra 
retsiden. Lad maskerne hvile på en maskeholder.

Venstre side:
Strikkes som panelet i højre side, blot på venstre side 
af forstykke og ryg.

RIBKANT KROP
I forlængelse af maskerne på venstre sidepanel sættes 
maskerne fra ryg, højre sidepanel og forstykke tilbage 
på pind 4,5 mm = 150 (162) 170 (182) 198 (214) 
230 masker. 
Nu fortsættes der rundt i drejet rib (1 vr, 1 dr r) over 
alle masker med begge tråde strikket sammen,
SAMTIDIG tages der 1 maske ind på både forstykke 
og ryg ved at strikke 2 masker vrang sammen ca. midt 
på hvert stykke = 148 (160) 168 (180) 196 (212) 
228 masker.
Fortsæt rundt i drejet rib, til kanten måler 4 cm eller 
ønsket længde. 

Luk af med italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde der er ca 3 gange omkred-
sen af ribben. Tråd en stoppenål på garnenden. 
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem. 
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden. 
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden. 
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
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5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem. 
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på 
venstre p. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

ÆRMEKANT
Med 1 tråd af hver kvalitet og pind 4,5 mm, strikkes der 
92 (96) 100 (104) 108 (112) 116 masker op langs 
retsiden af ærmegabet, således: Strik 9 m op langs 
sidepanelet, 41 (43) 45 (47) 49 (51) 53 m (ca. 1 m for 
hver 2 p i mønster) frem til skuldermasken, strik denne 
ret, og strik 41 (43) 45 (47) 49 (51) 53 m op frem til 
sidepanelet = 92 (96) 100 (104) 108 (112) 116 m.
 

Strik rundt i drejet rib (1 dr r, 1 vr), til ribkanten måler 
ca. 2,5 cm. 

Afslut med italiensk aflukning som på kroppen. 

Strik den anden ærmekant tilsvarende.

RULLEKRAVE
Med 1 tråd af hver kvalitet og pind 4,5 mm, strikkes der 
m op langs retsiden af halsudskæringen, således: 
Strik 25 (25) 27 (27) 29 (29) 31 m op langs nakken, 
12 (12) 12 (12) 13 (13) 13 m ned langs det skrå 
stykke foran, 11 (11) 13 (13) 11 (13) 13 m langs 
opslagskanten midt for, 12 (12) 12 (12) 13 (13) 13 m 
op langs det modsatte skrå stykke = 60 (60) 64 (64) 
66 (68) 70 m.
Da rullekraven skal være ens på begge sider, strikkes 
både ret- og vrangmasker drejede, således: 
Strik rundt i drejet rib (1 dr r, 1 dr vr), til kraven måler 
ca. 16 cm eller ønsket længde. 
Afslut med italiensk aflukning som på kroppen.

MONTERING
Hæft alle ender og vask vesten ifølge anvisningerne 
på banderolerne. Lad vesten tørre liggende fladt på et 
håndklæde.


