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En skibsdreng har fart på og løser mange forskellige opgaver ombord. Det har givet inspiration til denne vest, hvor der er leget med strikkeretningerne. Vesten strikkes først fra siderne
og ind og derefter oppefra og ned. Både de klassiske douche tone-i-tone og de vilde pangfarver
klæder denne vest, og sjovest er det, når den fremtidige bruger af vesten, selv får lov at vælge
farver.
STØRRELSER
3mdr/62cl (6mdr/68cl) 1år/80cl (2år/92cl)
4år/104cl (6år/116cl) 8år/128cl
MÅL
Passer til brystvidde: 45-49 (50-52) 53-55 (56-59)
60-63 (64-67) 68-71 cm
Overvidde: 50 (53) 56 (61) 65 (69) 73 cm.
Længde (målt fra højeste punkt på skulder): 26 (29)
32 (34) 39 (43) 47 cm
STRIKKEFASTHED
21,5 m x 44 p i retstrik på pind 4 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.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A (bundfv.): 50 (50) 50 (100) 100 (100) 100 g
Pernilla fv. 818 (Fisherman Blue)
Fv. B: 50 (50) 50 (50) 50 (50) 100 g Pernilla
fv. 101 (Natural White)
Fv. C: 50 g (alle str.) Pernilla fv. 831 (Tangelo)
Rundpind 4 mm, 40 og 60-80 cm.
40 cm rundpind kan udelades hvis der strikkes magic
loop på lang rundpind.
4 maskemarkører.
Maskeholdere eller maskesnore
3 knapper
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Teknik
SÆRLIGE TEKNIKKER
Strikkeopslagning
Vend arbejdet, *strik 1 ret men lad masken blive
siddende på venstre pind, sæt den nye maske på højre
pind tilbage på venstre pind, idet du drejer masken når
du flytter den tilbage*, gentag fra
* til *, til det ønskede maskeantal, vend arbejdet
tilbage og strik videre.
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Arbejdsgang
Først strikkes bærestykket, hver side strikkes for sig,
fra ærmekanterne og ind mod midten og rygdelene
strikkes sammen.
Når bærestykket er samlet, strikkes der masker op
hele vejen rundt, til kroppen, som strikkes nedefter og
afsluttes med ribkant.
Til sidst strikkes der masker op til halskant.
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Opskrift
HØJRE DEL AF BÆRESTYKKE
Slå 45 (53) 57 (57) 61 (61) 65 masker op på 4 mm
pind med fv. A. Der strikkes frem og tilbage på
rundpinden.
1. p (vrangsiden): *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, slut
med 1 r.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m,
2 r.
Strik yderligere 3 pinde rib som maskerne viser, sidste
pind er fra vrangsiden.
Skift til farve B og strik 2 pinde ret.
Skift til farve A og strik 2 pinde ret.

Knapkant
Skift til farve C og strik 1 pind ret.
2. p (vrangsiden): 1 r, *1 vr, 1 r* gentag fra * til *
pinden ud.
Strik 2 pinde rib som maskerne viser.
Luk af i rib på næste pind.
Ryg
Sæt farve B til retsiden af ryggens hvilende masker, luk
1 maske af og strik ret pinden ud.
Fortsæt lige op i striber til der er strikket i alt 19 (21)
22 (24) 25 (27) 29 retriller, slut med farve B (B) A (A)
B (B) B og en pind fra vrangsiden.
Bryd farve A og B, sæt farve C til arbejdet og strik
2 retriller med denne farve, sidste pind er fra
vrangsiden.
Bryd garnet og lad maskerne hvile på en maskeholder.

Fortsæt således og strik 2 pinde i farve A og B skiftevis,
til der er strikket 7 (9) 9 (11) 11 (13) 15 retriller,
sidste rille strikkes med farve B.

VENSTRE DEL AF BÆRESTYKKE
Strik som højre del til #

Strik 1 pind fra retsiden med farve A.

Ryg
Næste p (retsiden): Skift til fv. B, strik r til den
aflukkede m midt på pinden. Vend.

Næste p (vrangsiden): 22 (26) 28 (28) 30 (30) 32 r,
luk næste m af, strik r pinden ud.
Nu strikkes forstykke og ryg hver for sig, således:
#
Forstykke
Næste p (retsiden): Skift til fv B, strik r til den
aflukkede m, vend og lad de resterende m hvile.
Luk 2 masker af i begyndelsen af den næste pind, strik
ret pinden ud.
Fortsæt i striber, og luk herefter 1 maske af i
begyndelsen af hver vrangsidepind, til der er 15 (19)
21 (21) 21 (21) 23 masker på pinden.
Fortsæt i striber uden indtagninger til der er strikket
i alt 20 (22) 23 (25) 26 (28) 30 retriller, slut med farve
A (A) B (B) A (A) A og en vrangsidepind. Bryd farve A
og B.
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Næste p: Luk første m af, strik r pinden ud.
Fortsæt i retriller og striber, til der er strikket i alt 19
(21) 22 (24) 25 (27) 29 retriller, slut med farve B (B)
A (A) B (B) B og en vrangsidepind.
Bryd farve A og B, sæt farve C til arbejdet og strik
2 retriller med denne farve, sidste pind er fra
vrangsiden. Bryd IKKE garnet.
Strik ryggen sammen således:
Flyt venstre rygdels masker over på en 4 mm pind.
Læg rygdelene sammen retside mod retside, hold
pindene samlet i venstre hånd og strik maskerne sammen ved hjælp af en hjælpepind således: *Stik pinden
igennem 1. maske på forreste p og 1. maske på
bagerste pind samtidig, og strik disse 2 masker ret sammen*, gentag fra * til * 1 gang, træk den første maske
på højre pind over den anden, som ved en almindelig
aflukning**. Gentag fra * til ** til alle masker er
lukket af.
Bryd garnet og hæft enden i skuldersømmen.
Forstykke
Sæt fv A til retsiden af forstykkets hvilende masker, luk
de 2 første masker af og strik ret pinden ud.
Fortsæt i striber og retriller og luk 1 maske af i starten
af hver retsidepind, til der er 15 (19) 21 (21) 21 (21)
23 masker tilbage.
Fortsæt lige op, til der er strikket i alt 20 (22) 23 (25)
26 (28) 30 retriller, slut med farve A (A) B (B) A (A) A
og en pind fra vrangsiden.
Bryd garnet.
Knaphulskant
Skift til farve C
1. p (retsiden): Strik r pinden ud.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * pinden ud.

KROP
Nu samles bærestykket således:
Brug 4 mm rundpind og farve A og slå 2 (2) 4 (4) 4 (4)
4 masker op med strikkeopslagning (se særlige teknikker) fortsæt med at strikke masker op langs retsiden af
bærestykkets nederste kant, således:
Strik 3 masker op i højre forstykkes ærmeribkant,
indsæt markør, strik 20 (22) 23 (25) 26 (28) 30 m op
(1 maske for hver retrille) frem til knapkanten, læg
knaphulskanten præcis ovenpå knapkanten og strik
3 masker op igennem begge lag i ribkanten, strik
yderligere 20 (22) 23 (25) 26 (28) 30 masker op langs
venstre side af forstykket, indsæt markør, strik 3 m op
i ærmeribkanten, slå 5 (5) 7 (7) 9 (9) 9 masker op med
strikkeopslagning, strik 3 masker op i ryggens
ærmeribkant, indsæt markør, strik 42 (46) 48 (52) 54
(58) 62 m op langs ryggen, indsæt markør, strik
3 m op i ærmeribkanten, slå 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 masker
op med strikkeopslagning, indsæt omgangsmarkør og
saml omgangen = 107 (115) 123 (131) 138 (146)
154 m.
1. omg: Strik rib (1 vr, 1 r) til markøren, fm, strik vr til
næste markør, strik rib (1 vr, 1 r) til næste markør, fm,
strik vr til næste markør, fm, strik rib (1 vr, 1 r) omg
ud.
2. omg: Strik rib (1 vr, 1 r) til markøren, fm, strik r til
næste markør, strik rib (1 vr, 1 r) til næste markør, fm,
strik r til næste markør, fm, strik rib (1 vr, 1 r) omg ud.
Gentag 1. omgang yderligere 1 gang, undervejs fjernes
alle markører undtagen omgangsmarkøren.
Skift til farve B og strik 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r og
1 omg vr.
Fortsæt således og strik 4 omgange med skiftevis farve
A og B, til der er strikket i alt 14 (16) 18 (20) 24 (26)
30 striber, slut med en stribe i farve B.

3. p (knaphulspind): Strik 4 (6) 8 (8) 8 (8) 8 m rib,
slå om p, 2 r sm, 4 (6) 6 (6) 6 (6) 6 m rib, slå om p, 2 r
sm, strik rib pinden ud.

Kroppen måler ca. 12,5 (14,5) 16,5 (18,5) 22,5
(24,5) 28,5 cm fra de opstrikkede m.
Bryd farve B og strik resten af kroppen udelukkende
med farve A.

4. p: Strik rib som m viser.

Strik 1 omgang ret.

Luk af i rib på næste pind

Næste omg: 3 (10) 3 (11) 12 (6) 10 m rib (1 r, 1 vr)
*tag løkken mellem m op på venstre p og strik den
drejet r, 8 (7) 8 (8) 7 (7) 6 m rib*, gentag fra * til *
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omg ud = 120 (130) 138 (146) 156 (166) 178 m.
Strik 6 (6) 6 (8) 8 (8) 8 omg rib (1 r, 1 vr).
Bryd garnet med en ende der er ca. 3 gange
omkredsen af ribben og luk af med en syet italiensk
aflukning således:
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.
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.
HALSKANT
Med 4 mm rundpind og farve A strikkes der masker op
langs halskanten. Begynd yderst i knapkanten på højre
forstykke og strik 19 (21) 22 (22) 23 (23) 23 masker
op langs retsiden af halsåbningen frem til den aflukkede
maske på skulderen, strik 1 maske op i denne, strik 43
(47) 49 (49) 51 (51) 51 masker op langs ryggen og
1 maske op i den aflukkede maske, strik 19 (21) 22
(22) 23 (23) 23 masker op langs venstre side af
halsåbningen og slut yderst i knaphulskanten = 83 (91)
95 (95) 99 (99) 99 m.
1. p (vrangsiden): 2 vr, slå om p, 2 vr sm, *1 r, 1 vr*,
gentag fra * til *, til sidste m, 1 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m,
2 r.
Strik yderligere 1 p rib som m viser.
Luk af i rib på næste p.
MONTERING
Hæft alle ender, sy knapper i og vask vesten ifølge
anvisning banderolen.
Lad vesten tørre liggende fladt på et håndklæde.
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