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Femøren er en del av Amager Strandpark. 
«Her på den runde gressplenen omkranset 
av de fine, gamle trærne, og rett ut til Øre-
sund, tilbrakte jeg en stor del av min ungdom. 
Her opplevde jeg mange av de legendariske 
80-talls bandene spille konsert, og det var 
alltid hit jeg og mine skolekamerater dro for å 
bad om sommeren. I dag er jeg så heldig å bo 
i nærheten av Femøren.»
Vesten Femøren er strikket i en «perleribb» 
med vrangsiden ut, fordi denne side har et fint 
definert mønster av perler på sirlige rekker. 
Designeren har bodd på Amager det meste av 
livet sitt, og derfor er inspirasjonen til hennes 
design selvfølgelig funnet på de stedene på 
Amager, som designeren er så glad i.
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Materialer
200 (200) 200 (200) 250 g Arwetta Classic fra Filco-
lana frg. 267 (Lavender Frost)
100 (100) 100 (100) 125 g Tilia fra Filcolana frg. 353 
(Freesia)
3 og 4 mm rundpinne, 40 og 80 cm. Den korte rund-
pinnen kan utelates hvis ermekanter og rullekragen  
strikkes med lang rundpinne og magic loop.
2 maskemarkører
2 maskholdere

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 lengde: 55 (57) 59 (59) 60 cm
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Strikkefasthet
22 m x 31 p i mønster på p 4 = 10 x 10 cm.
Passer ikke strikkefastheten, prøve med større eller 
mindre pinne.

Beskrivelse
Femøren er en vest strikket i «perleribb» med vrang-
siden ut, da den side har et fint definert mønster som 
perler på en snor. 

Arbeidsflyt
Vesten strikkes ovenfra og ned. Det legges opp ma-
sker til nakken og skuldre, for deretter å øke skul-
dermaskene til hele skulderbredden er nådd. For- og 
bakstykke strikkes ned hver for seg til bunnen av er-
mehullet, hvor arbeidet settes sammen. Når det set-
tes sammen snus arbeidet strikkes videre fra vrang. 
På den måte kan man unngå vrangomgangene.
Masker til kant rundt ermene og til rullekragen strik-
kes opp, og kragen snus midtveis for å få riktig side 
ut.

Spesielle teknikker
Strikket opplegg: *Strikk 1 r og la m bli på venstre p, 
sett den nye m på høyre pinne tilbake på venstre p, 
idet du vrir m når du flytter den tilbake*, gjenta fra 
*til*, til ønsket maskeantall.

Spesielle forkortelser
h-økn (høyre økning fra retten): Løft opp tråden mel-
lom 2 m på venstre pinne bakfra og strikk den rett.
v-økn (venstre økning fra retten): Løft opp tråden 
mellom 2 m på venstre pinne forfra og strikk den 
vridd rett.
h-økn (høyre økning fra vrangen): Løft opp tråden 
mellom 2 m på venstre pinne bakfra og strikk den 
vrang.
v-økn (venstre økning fra vrangen): Løft opp tråden 
mellom 2 m på venstre pinne forfra og strikk den 
vridd vrang.

Kommentar til skulderøkning
Økningen til skulder gjøres på hver side av skulder-
maskene, både på rett- og vrangsiden av arbeidet. 

Skuldre
Legg opp 33 (33) 35 (35) 37 m på 4 mm rundpinne 
og 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Tilia holdt sam-
men. Arbeidet strikkes frem og tilbake på rundpinnen.
1. p (vrangen): 2 vr, 1 vr (sett merke rundt denne m 
= skuldermasken), 27 (27) 29 (29) (31) vr, 1 vr (sett 
merke rundt denne m = skuldermasken), 2 vr.
Nå skal det økes på begge sider av hver skulderma-
ske, samtidig som det strikkes mønster.
2. p (retten): Strikk (1 r, 1 vr) til den markerte 
skulder-m, h-økn, 1 r, v-økn, strikk (1 vr, 1 r) til 1 m 
før den markerte skulder-m, 1 vr, h-økn, 1 r, v-økn, 
strikk (1 vr, 1 r) ut pinnen.
3. p: 1 vr, *strikk r til skulder-m, v-økn, 1 vr, h-økn*, 
gjenta fra * til *, strikk r til siste m, 1 vr.
Gjenta 2. og 3. p, totalt 5 (5) 5 (6) 6 ganger, Strikk 
2. p én gang til.

Nå skal det økes i begge sider, til halsåpningen midt 
på forstykket.
Neste p (vrangen): 1 vr, v-økn, strikk som 3. p, til 
den siste m, v-økn, 1 vr.
Neste p: Strikk som m viser og øk til skulder som på 
2. p, de nye m på siden strikkes med i mønsteret et-
ter hvert.
Gjenta disse 2 p, ytterligere 2 (3) 4 (4) 5 ganger, 
strikk ytterligere 1 p fra vrangen = 24 (27) 30 (32) 
35 m på hvert forstykke og 63 (67) 73 (77) 83 m på 
bakstykke. 

Snu arbeidet til rettsiden, og legg opp 15 (13) 13 
(13) 13 nye m med teknikken strikket opplegg (se 
spesielle teknikker) i forlengelse av forstykkemaskene 
på venstre p. Klipp av garnet og flytt de 24 (27) 30 
(32) 35 m fra det andre forstykke fra høyre p over til 

Lag en ring av garnet på venstre pinne slik at 
den lange garn-enden (med garnnøstet i den 
andre enden) ligger over den tråden som sitter 
fast på pinnen. Stikk høyre pinne inn forfra i 
ringen og strikk opp 1 maske, stram garnet 
så det blir en vanlig maske. Gjenta til  ønsket 
maskeantall

Løkkeopplegg
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venstre p uten å strikke dem = 63 (67) 73 (77) 83 
forstykke m i alt. Sett skuldermasken på en maske-
holder. 

Forstykke
Start fra rettsiden av forstykket, og strikk slik:
#
1. p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m før skulder-m, 2 r.
2. p: 1 vr, strikk r til siste m før skulder-m, 1 vr.
Gjenta 1. og 2. p, til ermehullet måler 14 (14) 14 
(13) 13 cm fra maskeholderen, avslutt med en p fra 
retten.
Nå starter økningen til ermehull slik:
1. p (vrangen): 1 vr, v-økn, strikk r til siste m, v-økn, 
1 vr.
2.-4. p: Strikk mønster, de nye m strikkes med i møn-
steret etter hvert.
Gjenta disse 4 p til der er økt totalt 7 (6) 6 (7) 7 gan-
ger = 77 (79) 85 (91) 97 m.
Fortsett å øke, men nå bare på hver 2. p (alle vrang-
sidep), totalt 4 (7) 9 (10) 10 ganger, avslutt med en 
p fra retten = 85 (93) 103 (111) 117 m. 
#
Klipp av garnet og la m hvile mens bakstykket strik-
kes.

Bakstykke
Sett den andre skuldermaske på en maskeholder, 
start fra retten på bakstykket og strikk som på for-
stykket fra # til #. Ikke klipp av garnet.

Bol
Vreng arbeidet. Bolen strikkes videre rundt fra vrang-
siden, slik:
Fra vrangen strikkes de r over alle maskene på bak-
stykke, legg opp 11 (11) 11 (13) 17 nye m opp med 
strikket opplegg (se spesielle teknikker), fortsett i r 
over maskene på forstykket, legg opp 11 (11) 11 (13) 
17 nye m, sett sammen omg, og sett inn en markør 
ved starten av = 192 (208) 228 (248) 268 m.
1. omg: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til * ut omg.
2. omg: Strikk r ut omg.
Gjenta disse 2 omg, til arbeidet måler 22 (24) 25 
(24) 24 cm fra ermehullet. Avslutt med 1. omg.
Bytt til 3 mm rundpinne og strikk 5 cm vrangbord (1 
vr, 1 r). Fjern omgangsmarkøren og strikk 1 vr. 
Fell av med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lang ende som er ca. 3 gan-
ger vrangborden omkrets, bruk en butt nål og fell av 
med italiensk avfelling, slik:
1. Stikk nålen inn i 1. m på venstre p som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom. 
2. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m fra baksiden og 
ut på forsiden. 
3. Stikk nålen igjennom 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden. 
4. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strikkes 
rett og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mod ven-
stre, i 2. maskes forreste maskeledd, trekk garnet 

igjennom. 
6. Stikk nålen inn i 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. Sy den siste m av som i pkt. 3. 

Ermekant
Vreng vesten med rettsiden ut. Strikk opp m langs 
rettsiden av ermehullet med 3 mm rundpinne. Start 
midt i bunnen av ermehullet, og strikk opp 6 (6) 6 (6) 
8 m langs den vannrette kanten, strikk opp 27 (29) 
33 (37) 40 m opp langs kanten på ermehullet, strikk 
opp 33 (33) 33 (31) 31 m opp langs det neste stykke 
og sett skuldermasken på pinnen uten å strikke den, 
strikk opp 33 (33) 33 (31) 31 m ned langs det neste 
stykke på den andre siden av ermehullet, strikk opp 
27 (29) 33 (37) 40 m langs kanten av ermehullet og 
7 (5) 5 (5) 7 m frem til midten av ermehullets bunn = 
134 (136) 144 (148) 158 m.
Sett sammen omg og strikk 3 cm vrangbord (1 r, 1 
vr). 
Klipp av garnet med en lang ende som er ca. 3 gan-
ger omkrets av vrangborden på ermet. Bruk en stop-
penål og fell av med italiensk felling som på bolen.

Strikk den andre ermekant tilsvarende.

Rullekrage
Strikk opp masker rundt halsåpningen fra retten med 
4 mm rundpinne. Start ved skuldermasken på høyre 
skulder og strikk opp 1 m i denne, strikk opp 1 m for 
hver m langs nakken i alt 27 (27) 29 (29) 31 m, stikk 
opp 1 m i venstre skuldermaske, strikk opp 17 (18) 
21 (21) 22 m ned langs venstre side av halsåpningen, 
strikk opp 1 m for hver m langs halsen midt for, i alt 
15 (13) 13 (13) 13 m, og strikk opp 17 (18) 21 (21) 
22 m opp langs høyre side av halsen = 78 (78) 86 
(86) 90 m.
Sett sammen omg, og sett inn en markør ved starten 
av omg.
1. omg: Strikk vr ut omg.
2. omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til * ut omg.
Gjenta disse 2 omg, til kragen måler 8 cm. Avslutt 
med 2. omg. 
Nå ”snus” mønsteret.
1. omg: Strikk r ut omg.
2. omg: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *ut omg.
Gjenta de 2 siste omg til kragen måler 16 cm fra der 
maskene ble strikket opp. Avslutt med 2. omg.
Fell av med italiensk avfelling som på ermekantene.

Montering
Fest alle løse tråder. Vask arbeidet ifølge banderolen 
på Tilia. La vesten tørke flatt, liggende på et håndkle.


