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Femøren er en del af Amager Strandpark, og 
her på den runde græsplæne omkranset af de 
fine gamle træer, lige ud til Øresund tilbragte 
jeg en stor del af min ungdom. Her oplevede 
jeg mange af de legendariske 80’er bands 
spille koncert og det var altid her mig og mine 
skolekammerater badede om sommeren. I 
dag er jeg så heldig at bo ganske tæt på Fem-
øren.
Slipoveren Femøren er strikket i perlerib med 
vrangsiden ud, da denne side har et fint defi-
neret mønster af perler på snorlige rækker. 
Designeren har boet på Amager det meste af 
sit liv, og derfor er inspirationen til hendes 
designs selvfølgelig fundet på de steder på 
Amager, som designeren holder af.
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Materialer
200 (200) 200 (200) 250 g Arwetta Classic fra Filco-
lana i farve 267 (Lavender Frost)
100 (100) 100 (100) 125 g Tilia fra Filcolana i farve 
353 (Freesia)
Rundpinde 3 mm og 4 mm, 40 og 80 cm (den korte 
rundpind kan udelades hvis ærmekanter og rullekrave 
i stedet strikkes med lang rundpind og magic loop)
2 maskemarkører
2 sikkerhedsnåle

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 80-85 (86-90) 91-96 (97-103) 
104-110 cm
Overvidde: 87 (94) 104 (113) 120 cm
Hel længde: 55 (57) 59 (59) 60 cm
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Strikkefasthed
22 m og 31 p i mønster på p 4 = 10 x 10 cm , med 1 
tråd af hver kvalitet. Passer strikkefastheden ikke, må 
der prøves med større eller mindre pinde.

Arbejdsgang
Vesten strikkes oppefra og ned. Der begyndes med 
masker til nakken og skuldre, derefter tages der ud 
omkring skuldermaskerne til hele skulderbredden er 
nået. Ryg og forstykke strikkes ned hver for sig til 
bunden af ærmegabet, hvor arbejdet samles. Når 
arbejdet samles vendes det så der strikkes fra vrang-
siden. På den måde kan man undgå vrangomgange.
Der strikkes m op til ærmekanter og rullekrave, også 
kraven vendes midtpå, for at få den rette side ud.

Særlige teknikker
Strikkeopslag: *Strik 1 r i første m, men lad første m 
blive på venstre p, sæt den nye m der nu sidder på 
højre pind, tilbage på venstre p foran første m, idet 
du drejer m når du flytter den tilbage*, gentag fra * 
til *, til det ønskede maskeantal.

Særlige forkortelser
h-udt (fra retsiden): Læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra bagsiden 
mod forsiden) og strik lænken r.
v-udt (fra retsiden): Læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra forsiden 
mod bagsiden) og strik lænken dr r.

Bemærkning til skulderudtagninger
Skulderudtagninger foretages på hver side af skulder-
maskerne, både på ret- og vrangsiden af arbejdet. 

Skuldre
Slå 33 (33) 35 (35) 37 m op på 4 mm rundpind og 
1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Tilia holdt sammen. 
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.
1. p (vrangsiden): 2 vr, 1 vr (sæt en tråd om denne 
m, skuldermasken), 27 (27) 29 (29) (31) vr, 1 vr 
(sæt en tråd om denne m, skuldermasken), 2 vr.
Nu strikkes der udtagninger på begge sider af hver 
skuldermaske, samtidig med at der strikkes mønster.
2. p (retsiden): Strik rib (1 r, 1 vr) til den markerede 

skulderm, h-udt, 1 r, v-udt, strik rib (1 vr, 1 r) til 1 m 
før den markerede skulderm, 1 vr, h-udt, 1 r, v-udt, 
strik rib (1 vr, 1 r) pinden ud.
3. p: 1 vr, *strik r til skulderm, v-udt, 1 vr, h-udt*, 
strik fra * til * igen, strik r til sidste m, 1 vr.
Gentag 2. og 3. p, i alt 5 (5) 5 (6) 6 gange, Strik 2. p 
endnu én gang.

Nu begyndes udtagninger i begge sider, til halsåbnin-
gen midt på forstykket.
Næste p (vrangsiden): 1 vr, v-udt, strik som 3. p, til 
den sidste m, v-udt, 1 vr.
Næste p: Strik som m viser og foretag skulderudtag-
ninger som på 2. p, de nye m i siderne strikkes med i 
mønster efterhånden. 
Gentag disse 2 p, yderligere 2 (3) 4 (4) 5 gange, strik 
yderligere 1 p fra vrangsiden = 24 (27) 30 (32) 35 m 
på hvert forstykke og 63 (67) 73 (77) 83 m på ryg-
gen. 

Vend arb til retsiden og slå 15 (13) 13 (13) 13 nye 
m på med teknikken strikkeopslagning (se særlige 
teknikker) i forlængelse af forstykkemaskerne på ven-
stre p. Bryd garnet og flyt de 24 (27) 30 (32) 35 m 
fra det andet forstykke, fra højre p til venstre p uden 
at strikke dem = 63 (67) 73 (77) 83 forstykke m i alt. 
Sæt skuldermasken på en sikkerhedsnål. 

Forstykke
Sæt garnet til retsiden af forstykkets m og strik såle-
des:
#
1. p (retsiden): 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til 

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

Løkkeopslag
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de sidste 2 m før skulderm, 2 r.
2. p: 1 vr, strik r til sidste m før skulderm, 1 vr.
Gentag 1. og 2. p, til ærmegabet måler 14 (14) 14 
(13) 13 cm fra sikkerhedsnålen, slut med en p fra 
retsiden.
Nu begyndes udtagninger til ærmegab således:
1. p (vrangsiden): 1 vr, v-udt, strik r til sidste m, v-
udt, 1 vr.
2.-4. p: Strik mønster, de nye m strikkes med i møn-
steret efterhånden.
Gentag disse 4 p, til der er taget ud i alt 7 (6) 6 (7) 7 
gange = 77 (79) 85 (91) 97 m.
Fortsæt udtagninger, men nu på hver 2. p (alle vrang-
sidep), i alt 4 (7) 9 (10) 10 gange, slut med en p fra 
retsiden = 85 (93) 103 (111) 117 m. 
#
Bryd garnet og lad m hvile mens ryggen strikkes.

Ryg
Sæt den anden skuldermaske på en sikkerhedsnål, 
sæt garnet til retsiden af ryggens m og strik som på 
forstykket fra # til #. Bryd ikke garnet.

Krop
Vend arb, kroppen strikkes herefter rundt fra vrangsi-
den, således:
Fra vrangsiden strikkes der r over alle ryggens 
masker, slå 11 (11) 11 (13) 17 nye m op med løk-
keopslagning (se særlige teknikker), fortsæt i r over 
forstykkets m, slå 11 (11) 11 (13) 17 nye m op, ind-
sæt en omgangsmarkør, saml omg = 192 (208) 228 
(248) 268 m.
1. omg: Strik *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * omg 
rundt.
2. omg: Strik r omg rundt.
Gentag disse 2 omg, til arb måler 22 (24) 25 (24) 24 
cm fra ærmegabet. Slut med 1. omg.
Skift til 3 mm rundpind og strik 5 cm rib (1 vr, 1 r). 
Fjern omgangsmarkøren og strik 1 vr. 
Luk af med italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde ca. 3 gange ribbens om-
kreds. Tråd en stoppenål (uden spids) på garnenden. 
1. Stik nålen ind i den 1. m på venstre p, som skulle 
den 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 r 
og tag m af pinden. 
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod ven-
stre, i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet 
igennem. 
6. Stik nålen ind i den 1. m som skulle den strikkes vr 
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 m tilbage. Sy den sidste 
m af som i pkt. 3. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

Ærmekant
Vend vesten til retsiden. Med 3 mm rundpind strikkes 

der m op langs retsiden af ærmegabet. Begynd midt 
i ærmegabets bund og strik 6 (6) 6 (6) 8 m op langs 
den vandrette kant, strik 27 (29) 33 (37) 40 m op 
langs rundingen, strik 33 (33) 33 (31) 31 m op langs 
det lige stykke, sæt skuldermasken på pinden uden af 
strikke den, strik 33 (33) 33 (31) 31 m op ned langs 
det lige stykke på den anden side af ærmegabet, strik 
27 (29) 33 (37) 40 m op langs rundingen og 7 (5) 5 
(5) 7 m frem til midten af ærmegabets bund = 134 
(136) 144 (148) 158 m.
Saml til omg og strik 3 cm rib (1 r, 1 vr). 
Bryd garnet med en ende der er ca. 3 gange omkred-
sen af ærmeribben. Brug en stoppenål og luk af med 
italiensk syet aflukning som på kroppen.

Strik den anden ærmekant tilsvarende.

Rullekrave
Med 4 mm rundpind strikkes der m op langs retsiden 
af halsåbningen. Begynd ved skuldermasken på højre 
skulder og strik 1 m op i denne, strik 1 m op for hver 
m langs nakken i alt 27 (27) 29 (29) 31 m, 1 m op 
i venstre skuldermaske, strik 17 (18) 21 (21) 22 m 
op, ned langs venstre side af halsåbningen, strik 1 m 
op for hver m langs halsen midt for i alt 15 (13) 13 
(13) 13 m, og 17 (18) 21 (21) 22 m op langs halsens 
højre side = 78 (78) 86 (86) 90 m.
Saml omg og indsæt en omgangsmarkør.
1. omg: Strik vr omg rundt.
2. omg: Strik *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg 
rundt.
Gentag disse 2 omg, til kraven måler 8 cm. Slut med 
2. omg. 
Nu ”vendes” mønsteret.
1. omg: Strik r omg rundt.
2. omg: Strik *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * omg 
rundt.
Gentag de 2 sidste omg, til kraven måler 16 cm fra de 
opstrikkede m. Slut med 2. omg.
Luk af med italiensk syet aflukning som på ærmekan-
ten.

Montering
Hæft ender og vask arbejdet ifølge banderolen på 
Tilia. Lad vesten tørre liggende på et håndklæde.


