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Krusningene på havets overflate går igjen i mønsteret på West Coast vesten, hvor mønsteret 
dannes av riller strikket i forskjellige garnkvaliteter. Bølgene brytes av de vertikale linjene i 
ribbene som understrekes av at ribben er dannet av vridde masker. 

West CoastDesign: Katja Dyrberg

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

MÅL
Passer til brystmål: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 
108-116 (117-126) 127-136 cm
Overvidde: 90 (96) 102 (108) 118 (128) 138 cm
Lengde (målt midt bak under halskanten): 48 (50) 52 
(54) 56 (58) 60 cm

STRIKKEFASTHET 
16 m og 36 p i mønster på p 5 mm = 10 x 10 cm 
20 m og 20 p i vridd ribb på p 4,5 mm = 10 x 10 cm
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre 
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 200 (250) 300 (350) 400 g Peruvian 
frg. 281 (Rime Frost) og
50 (50) 50 (75) 75 (75) 100 g Tilia 
frg. 281 (Rime Frost)
Kvalitetene strikkes sammen i vrangbordene og 
strikkes vekselsvis i mønsteret. 

Rundpinne 4 mm, 40 cm (2 stk.), rundpinne 4,5 mm 
(40, 60 og 80-120 cm) og 5 mm (80-120 cm).

Maskemarkører 



2 av 5West Coast

Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

fm
Flytt markør fra venstre til høyre pinne.

dr r
Vridd rett. Strikk r igjennom m ved å stikke høyre 
pinne inn gjennom masken forfra, fra høyre mot 
venstre og strikk r i bakre maskeledd.

dr vr
Vridd vrang. Strikk vr igjennom m ved å stikke høyre 
pinne inn gjennom masken bakfra, fra venstre mot 
høyre og strikke vr i bakerste maskeledd.

utt-h
Økning mot høyre. Løft tråden mellom 2 m opp på 
pinnen bakfra og strikk den rett.

utt-v
Økning mot venstre. Løft tråden mellom 2 m opp på 
pinnen forfra og strikk den vridd rett.

SPESIELLE TEKNIKKER

Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet, slik at den lange garnende (med 
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den 
tråden som sitter fast på pinnen, strikk høyre pinne inn 
forfra i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til ønsket antall masker.

Arbeidsgang
Vesten strikkes ovenfra og ned i et mønster hvor det 
strikkes vekselsvis med Peruvian og Tilia. 

Halsrundingen og skrå skuldre dannes ved hjelp av 
økninger. Deretter strikkes for- og bakstykke ferdige 
hver for seg. 
Det strikkes opp masker langs sidene av både for- og 
bakstykke, til sammenstrikking av de loddrette side-
panelene i vridd ribb. 
Vesten avsluttes med vrangborder i vridd ribb nede, 
i ermehullene og rullekragen, hvor begge kvaliteter 
strikkes sammen for å få et tett og fyldig uttrykk.
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OPPSKRIFT
BÆRESTYKKE
Legg opp 28 (28) 30 (30) 32 (34) 36 m på rundp
5 mm og Peruvian. Det strikkes frem og tilbake på 
rundpinnen, m inndeles på 1. p, slik:

1. p (vrangen): Strikkes med Peruvian, 1 r, sett inn en 
markør-D, 1 vr, sett inn en markør-C, 24 (24) 26 (26) 
28 (30) 32 r, sett inn en markør-B, 1 vr, sett inn en 
markør-A, 1 r.

De fire maskemarkørene er nå plassert på hver side av 
de 2 skuldermaskene. På de følgende pinnene økes det 
på hver side av skuldermaskene på pinnen strikket med 
Peruvian. Det økes ikke på pinner strikket med Tilia.

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

3. p: Strikkes med Tilia. Strikk r til markør-D, fm-D, 
1 vr løst av med garnet foran arbeidet, fm-C, strikk r til 
markør-B, fm-B, 1 vr løst av med garnet foran arbeidet, 
fm-A, strikk r pinnen ut.

4. p: Strikkes med Tilia. Strikk r til markør-A, fm-A, 
1 vr løst av med garnet bak arbeidet, fm-B, strikk r til 
markør-C, fm-C, 1 vr løst av med garnet bak arbeidet, 
fm-D, strikk r pinnen ut.

5. p: Strikkes med Peruvian. Strikk r til markør-D, 
utt-v i tråden med Peruvian, fra 2. p, fm-D, 1 vr, fm-C, 
utt-h i tråden med Peruvian fra 2. p, strikk r markør-B, 
utt-v i tråden med Peruvian fra 2. p, fm-B, 1 vr, fm-A, 
utt-h i tråden med Peruvian fra 2. p, strikk r pinnen ut 
= 36 (36) 38 (38) 40 (42) 44 m.

6. p: Strikkes med Peruvian. Strikk r til markør-A, 
utt-h, fm-A, 1 r, fm-B, utt-v, strikk r til markør-C, 
utt-h, fm-C, 1 r, fm-D, utt-v, strikk r pinnen ut 
= 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, utt-h, strikk som 
5. p, til det gjenstår 2 m, utt-v, 2 r = 46 (46) 48 (48) 

50 (52) 54 m.

10. p: Strikkes med Peruvian. 2 r, utt-h, strikk som 
6. p, til det gjenstår 2 m, utt-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.

Gjenta 9.-12. p ytterligere 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 ganger 
= 76 (76) 78 (78) 92 (94) 96 m.

Herfra strikkes for- og bakstykke ferdig hver for seg. 

FORSTYKKE
Klipp av garnet og flytt de 16 (16) 16 (16) 20 (20) 20 
maskene på venstre forstykket fra venstre til høyre side 
av pinnen. Sett de 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 m på 
bakstykket, samt de 2 skulderm over på en 
maskeholder. Snu arbeidet slik at den 1. pinnen 
strikkes fra vrangen:

1. p (vrangen): Strikkes med Peruvian, strikk 16 (16) 
16 (16) 20 (20) 20 r, legg opp 10 (10) 12 (12) 10 
(12) 14 nye masker med løkkeopplegg, strikk 16 (16) 
16 (16) 20 (20) 20 r = 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 m.

2. p: Strikkes med Peruvian, strikk r pinnen ut.

3. og 4. p: Strikkes med Tilia, strikk r pinnen ut.

5. p: Strikkes med Peruvian, strikk r pinnen ut.

Gjenta 2.-5. p ytterligere 11 ganger, gjenta 2.-4. p 
ytterligere 1 gang. Ermehullet måler nå ca. 17 cm.

Nå økes det i hver side, slik:

1. p (vrangen): Strikkes med Peruvian. Strikk r pinnen 
ut.

2. p: Strikkes med Peruvian. Strikk 2 r, utt-h, strikk 
r til det gjenstår 2 m  utt-v, 2 r.

3. p: Strikkes med Tilia. Strikk r pinnen ut.

4. p: Strikkes med Tilia. 2 r, utt-h, r til det gjenstår 2 
m, utt-v, 2 r.

Gjenta disse 4 p til det er økt i alt 12 (15) 16 (19) 20 
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(23) 26 ganger i hver side = 66 (72) 76 (82) 90 (98) 
106 m. 

Stikk videre opp i mønster til arbeidet måler 44 (46) 
48 (50) 52 (54) 56 cm, eller til ønsket lengde, målt fra 
øverst på skulderen.
Sett maskene til forstykket over på en maskeholder.

BAKSTYKKE
Sett de 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 m til bakstykket 
tilbake på p 5 mm. Skuldermaskene skal bli igjen på 
maskeholderen og strikkes senere med i vrangborden 
rundt ermene.
Start med garnet fra vrangen på bakstykket.

1. og 2. p: Strikkes med Peruvian. Strikk r pinnen ut.

3. og 4. p: Strikkes med Tilia. Strikk r pinnen ut.

Gjenta disse 4 p ytterligere 12 ganger, ermehullet 
måler nå ca. 17 cm.

Nå skal det økes i hver side, slik:

1. p (vrangen): Strikkes med Peruvian. Strikk r pinnen 
ut.

2. p: Strikkes med Peruvian. 2 r, utt-h, strikk r til det 
gjenstår 2 m, utt-v, 2 r.

3. p: Strikkes med Tilia. Strikk r pinnen ut.

4. p: Strikkes med Tilia. 2 r, utt-h, strikk r til det 
gjenstår 2 m, utt-v, 2 r.

Gjenta disse 4 p, til det er økt i alt 12 (15) 16 (19) 20 
(23) 26 ganger i hver side = 66 (72) 76 (82) 90 (98) 
106 m.

Strikk videre opp i mønster til arbeidet måler 44 (46) 
48 (50) 52 (54) 56 cm, eller til ønsket lengde, målt fra 
øverst på skulderen.
Sett maskene til bakstykket over på en maskeholder.

SIDEPANEL
Høyre side
Strikk opp med 1 tråd Peruvian på p 4 mm langs retten 
av høyre side på bakstykket, tilsvarende til ca. 3 m for 
hver 8 p i mønsteret. Klipp av garnet.
Strikk opp samme antall m langs retten av høyre side på 
forstykket. 

Klipp av garnet.

Legg opp 9 m på p 4,5 mm med 1 tråd av hver kvalitet.

1. p (vrangen): 1 vr, [1 r, 1 vr løst av med garnet 
foran] 3 ganger, 1 r, 1 vr.

Nå skal det strikkes vridd ribb over m i panelet, 
samtidig som første og siste m i panelet strikkes 
sammen med m som er strikket opp i sidene på for- og 
bakstykke. Masker strikkes sammen kun på pinner fra 
retten. 
Start øverst ved ermehullet og hold pinnen med panel-
ets m i venstre hånd.

1. p (retten): Flytt de første oppstrikkede m på bak-
stykket over på p med maskene på panelet, slik at 
m plasseres først på p foran de øvrige m, strikk 2 dr r 
sm, strikk [1 vr, 1 dr r] 3 ganger, 1 vr, flytt den siste 
m på panelet over på p med de oppstrikkede m på 
forstykket og strikk denne m og den første m på 
forstykket r sm.

2. p: *1 dr vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til siste m, 1 dr vr

Gjenta disse 2 p til alle de oppstrikkede m er strikket 
sammen med panelet. Avslutt med en p fra retten. 
La m hvile på en maskeholder.

Venstre side
Strikkes som panelet i høyre side, men på venstre side 
av for- og bakstykke.

VRANGBORD BOL
I forlengelse av m på det venstre sidepanelet settes 
m fra bakstykke, høyre sidepanel og forstykke tilbake 
på pinne 4,5 mm = 150 (162) 170 (182) 198 (214) 
230 m. 
Nå fortsettes det rundt i vridd ribb (1 vr, 1 dr r) over 
alle maskene med begge trådene strikket sammen, 
SAMTIDIG felles det 1 m inn på både for- og bakstyk-
ket ved å strikke 2 m vr sm ca. midt på hvert stykke 
= 148 (160) 168 (180) 196 (212) 228 m.

Fortsett rundt i vridd ribb, til vrangborden måler 4 cm, 
eller til ønsket lengde. 
Fell av med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
omkretsen av vrangborden. Tred garnenden på en 
stoppenål. 
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
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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. maskes forreste 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 det er 1 (vrang)m igjen på venstre p. 
Avslutning 
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er sydd av. Feste tråden godt.

VRANGBORD ERMER
Strikk opp med 1 tråd av hver kvalitet på p 4,5 mm 
92 (96) 100 (104) 108 (112) 116 m langs retten av 
ermehullet, slik: Strikk opp 9 m langs sidepanelet, 41 
(43) 45 (47) 49 (51) 53 m (ca. 1 m for hver 2 p 
i mønster) frem til skuldermasken, strikk denne rett, og 
strikk opp 41 (43) 45 (47) 49 (51) 53 m opp frem til 
sidepanelet = 92 (96) 100 (104) 108 (112) 116 m.
Strikk rundt i vridd ribb (1 dr r, 1 vr), til vrangborden 

måler ca. 2,5 cm. 
Avslutt med italiensk avfelling som på bolen.

Strikk den andre vrangborden på tilsvarende måte.
RULLEKRAGE
Strikk opp m med 1 tråd av hver kvalitet på p 4,5 mm 
langs retten av halsutskjæringen, slik: Strikk opp 
25 (25) 27 (27) 29 (29) 31 m 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 oppleggskanten 
midt foran, 12 (12) 12 (12) 13 (13) 13 m opp langs 
det motsatte skrå stykket = 60 (60) 64 (64) 66 (68) 
70 m.

Fordi rullekragen skal være lik på begge sider, strikkes 
både rett- og vrangmaskene vridd, slik: 
Strikk rundt i vridd ribb (1 dr r, 1 dr vr), til kragen 
måler ca. 16 cm, eller til ønsket lengde. 
Avslutt med italiensk avfelling som på bolen.

MONTERING
Fest alle løse tråder og vask vesten ifølge anvisningene 
på banderolene. La vesten tørke liggende flatt på 
et håndkle.


