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En skøn vest med den fineste lille snoning 
på ryg og forstykke - en snoning, hvor der 
ovenikøbet er plads til knapper.
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Materialer
50 (100) 100 (100) g Anina fra Filcolana i farve 2169
Pinde 3 mm
1 strømpepind, 2,5 mm til hestetømmekant
2 maskemarkører
3 (3) 4 (4) knapper

Størrelser
0-3 (6-9) 12-18 (24) mdr.

Mål
Overvidde: 44 (49) 54 (59) cm 
Længde: 24 (27) 31 (36) cm

Strikkefasthed
28 m og 44 p i rib (let strakt) = 10 x 10 cm

Arbejdsgang
Vesten strikkes frem og tilbage i 2 stykker og strikkes 
sammen på skuldrene.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Tag lænken mellem m op på venstre 
p og strik den drejet r, hvis du er på en retsidepind, 
eller drejet vr, hvis du er på en vrangsidep.
vrla (vrang løs af): tag m løs af over på højre p, som 
om den skulle strikkes vr, hold garnet foran arbejdet 
(mod dig selv).
2i1: Strik 1 r og 1 dr r i samme maske.

Hvor der kun er angivet et tal, gælder dette for alle 
størrelser.

Snoning (10 m) (se også diagram på side 2):
1. p (retsiden): 2 vr, sæt de næste 2 m på en hjæl-
pepind foran arb, 1 vr, strik m på hjælpepinden r, sæt 
den næste m på en hjælpepind bag arbejdet, 2 r, strik 
m på hjælpepinden vr, 2 vr.
2. p: 3 r, 4 vr, 3 r.
3. p: 3 vr, sæt de næste 2 m på en hjælpepind bag 
arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden r, 3 vr.
4. p: Som 2. p.
5. p: 2 vr, sæt den næste m på en hjælpepind bag 
arb, 2 r, strik m på hjælpepinden vr, sæt de næste 2 
m på en hjælpepind foran arb, 1 vr, strik m på hjæl-
pepinden r, 2 vr.
6. p: 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r.
7. p: 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr.
8. p: Som 6. p.
Gentag 1.-8. p
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FORSTYKKE
Slå 78 (86) 94 (102) m op på pind 3 mm.
1. p (vrangsiden): 1 r, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * 
til *, til de sidste 4 m, 2 r, 1 vr, 1 r.
2. p: 2 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til der er 34 
(38) 42 (46) m på højre p, indsæt et mærke, strik 
snoningens 1. p over de næste 10 m, indsæt mærke, 
*2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 2 r.
(Mærkerne er sat ind til markering af snoningens si-
der, så ved du hele tiden hvor snoningsmaskerne er)
Fortsæt således, strik rib og gentag snoningens 8 p, 
til arbejdet måler ca. 13 (15) 17 (19) cm, slut med 
snoningens 1. p. 
Næste p: 1 r, 1 udt, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til * 
til snoningsmærket, 3 r, 4 vr, 3 r, **2 vr, 2 r**, gen-
tag fra ** til ** til de sidste 2 m, 1 vr, 1 udt, 1 r = 80 
(88) 96 (104) m. 
Indsæt et mærke i hver side af den sidste p til marke-
ring af ærmegabets begyndelse. #

Nu deles arbejdet midt for til stolpelukning, snonin-
gen strikkes med knaphuller, og der strikkes rund 
ærmekant. 

Venstre side af stolpelukningen
1. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * frem til sno-
ningsmærket, 3 vr, sæt de næste 2 m på en hjælpe-
pind bag arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden r, 1 r. 
Vend arb.
2. p: 1 vr, 1 udt, 4 vr, 3 r, * 2 vr, 2 r*, gentag fra * til 
*, til de sidste 5 m, 2 r, 3 vrla.
3. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * frem til sno-
ningsmærket, 2 vr, sæt den næste m på en hjælpe-
pind bag arb, 2 r, strik m på hjælpepinden vr, sæt de 
næste 2 m på en hjælpepind foran arb, 1 vr, strik m 
på hjælpepinden r, 1 r.
4. p: 1 vr, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de sidste 3 

Diagram 

m, 3 vrla.
5. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * til snonings-
mærket, 2 vr, 2 r, slå om p, 2 vr sm, 3 r.
6. p: Som 4. p.
7. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * til snonings-
mærket, 2 vr, sæt de næste 2 m på en hjælpepind 
foran arb, 1 vr, strik m på hjælpepinden r, sæt den 
næste m på en hjælpepind bag arb, 2 r, strik m på 
hjælpepinden vr sammen med den sidste m. 
8. p: 5 vr, 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 3 m, 3 vrla.
Gentag 1.-8. p yderligere 2 (2) 3 (3) gange.
Næste p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til der er 
21 (25) 25 (29) m på højre p, sæt de resterende 22 
(22) 26 (26) m på en maskeholder til halsåbning, 
vend arbejdet.
Næste p (vrangsiden): 2i1, 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gen-
tag fra * til *, til de sidste 3 m, 3 vrla = 22 (26) 26 
(30) m.

Venstre skulder
Næste p (retsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * 
til de sidste 3 m, 3 vr.
Næste p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de sid-
ste 3 m, 3 vrla.
Gentag de sidste 2 p til skulderen måler 4 (5) 5 (6) 
cm, fra de hvilende m, slut med en p fra vrangsiden.
Bryd garnet og lad m hvile på en maskeholder.

Højre side af stolpelukningen
1. p (retsiden): Slå 8 m op på højre p, fortsæt fra 
retsiden over højre sides hvilende m og strik *2 vr, 2 
r*, til de sidste 5 m, 2 vr, 3 r.
2. p: 3 vrla, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 
2 m, 2 r.

Sæt de næste 2 m på en hjælpepind bag 
arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden r.

Sæt de næste 2 m på en hjælpepind foran 
arb, 1 vr, strik m på hjælpepinden r.

Sæt den næste m på en hjælpepind bag 
arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden vr.

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
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3. p: *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de sidste 5 m, 
2 vr, 3 r.
Gentag 2.-3. p til denne side har samme højde som 
venstre side ved de hvilende m til halskanten, slut 
med en p fra retsiden.
Næste p (vrangsiden): 3 vrla, *2 r, 2 vr*, gentag fra 
* til *, til der er 21 (25) 25 (29) m på højre p, sæt de 
resterende m på en maskeholder og vend arbejdet.
Næste p: 2i1, 1 vr *2 r, 2 vr*, gentag fra * til * til de 
sidste 3 m, 3 r = 22 (26) 26 (30) m.

Højre skulder
1. p (vrangsiden): 3 vrla, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til 
*, til de sidste 3 m, 3 r.
2. p: 3 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 3 
m, 3 r.
Gentag de sidste 2 p til skulderen måler 4 (5) 5 (6) 
cm, fra de hvilende m, slut med en p fra vrangsiden.
Bryd garnet og lad m hvile på en maskeholder.

RYG
Strik som til forstykket til #.
Fortsæt med rib og snoning. OBS: da der er taget 1 
m ud i hver side (til rund ærmekant) strikkes de før-
ste og sidste 3 m på hver p således:
Retsidepinde: 3 r, strik rib og snoning som hidtil, til 
de sidste 3 m, 3 r.
Vrangsidepinde: 3 vrla, strik rib og snoning som hid-
til, til de sidste 3 m, 3 vrla.
Fortsæt således, til ryggen har samme højde som for-
stykket til skulder minus ca. 1 (1,5) 1,5 (2) cm, slut 
med en p fra vrangsiden og snoningens 2. p. 

Højre skulder
Næste p (retsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * 
til der er 21 (25) 25 (29) m på højre p. Vend arbejdet 
og lad de resterende m hvile.
Næste p: 2i1, 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 3 m, 3 vrla = 22 (26) 26 (30) m.
Næste p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de sid-
ste 3 m, 2 vr, 1 r.
Næste p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de sid-
ste 3 m, 3 vrla.
Gentag de sidste 2 pinde, til skulderen har samme 
højde som forstykkets skulder, slut med en p fra 
vrangsiden. Bryd garnet med en lang ende (nok til at 
strikke de 22 (26) 26 (30) m, når de skal lukkes af) 
og lad maskerne hvile på en maskeholder.

Sæt ryggens midterste 38 (38) 46 (46) m på en ma-
skeholder UDEN at strikke dem, SAMTIDIG snos de 4 
midterste m i snoningen, stadig uden at de strikkes.

Venstre skulder
Sæt garnet til fra retsiden af de resterende m og strik 
denne skulder færdig således:
1. p (retsiden): 2i1, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til 
*, til de sidste 3 m, 3 r = 22 (26) 26 (30) m.
2. p: 3 vrla, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 
3 m, 3 r.
3. p: 3 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til * til de sidste 3 

m, 3 r. 
Gentag 2.-3. p, til skulderen har samme højde som 
forstykkets skulder, slut med en p fra vrangsiden. 
Bryd garnet med en lang ende (nok til at strikke de 
22 (26) 26 (30) m, når de skal lukkes af).

Sæt maskerne fra forstykkets venstre skulder på en 
pind, hold de to skuldre sammen, retside mod retside 
og strik stykkerne sammen, samtidig med at masker-
ne lukkes af således:
*Stik højre p igennem 1. m på forreste p og 1. m 
på bagerste p samtidig, og strik m ret sammen, lad 
begge m glide af de venstre pinde*, gentag fra * en 
gang mere. Der er nu 2 m på højre p, træk den første 
m over den anden m som ved almindelig aflukning*. 
Gentag fra * til * til alle m er lukket af.
Sæt maskerne fra ryg og forstykkets højre skulder på 
hver sin pind og strikkeafluk denne skulder som den 
venstre.

HALSKANT (hestetømmekant)
Halskanten strikkes som hestetømmekant hele vejen 
rundt, men da der både skal strikkes vandret, strikkes 
masker op undervejs og en snoning skal snos, er alle 
trin i processen beskrevet nedenfor. Beskrivelsen ser 
voldsom ud, men det er faktisk ganske let når først 
du er i gang.

Strik med en strømpepind  2,5 mm. Begynd ved hals-
kantens hvilende m på højre side af stolpelukningen: 
3 r, sæt de 3 m tilbage på venstre p og fortsæt som 
beskrevet nedenfor:

Hestetømmekant langs vandret halsåbning
Når der strikkes over retmaske-baner: *2 r, 1 r løs af, 
1 r, træk den løse m over, flyt de 3 m tilbage på højre 
p*. Gentag fra * til * en gang mere (du har nu strik-
ket 2 retmasker i ribben).
Når der strikkes over vrangmaske-baner: *2 r, 1 r løs 
af, 2 r sm, træk den løse m over, flyt de 3 m tilbage 
på højre p* (du har nu strikket begge vrangmasker i 
ribben).
Fortsæt således med hestetømmekanten, til der er 
1 m tilbage af de hvilende m langs forstykkets højre 
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halskant, undlad at flytte de 3 m over på venstre p = 
du har 3 m på højre p og 1 m på venstre p.

Hestetømmekant i forstykkets højre hjørne
Flyt den sidste m over på højre p, strik med højre p 1 
m op langs den lodrette side af halskanten lige over 
hjørnet, flyt alle 5 m fra højre til venstre p, strik 2 r, 1 
r løs af, 2 r sm, træk den løse m over.

Hestetømmekant med samtidig opstrikning af 
masker, langs lodret side
*Strik med højre p 1 m op langs den lodrette kant, 
sæt alle 4 m tilbage på venstre p og strik 2 r, 1 r løs 
af, 1 r, træk den løse m over*, gentag fra * til * frem 
til og med opstrikningen af den sidste m inden næste 
hjørne, idet der strikkes ca. 2 m op for hver centime-
ter.

Hestetømmekant i ryggens højre hjørne
Flyt den sidst opstrikkede m over på højre p, flyt alle 
4 m fra højre til venstre p, strik 2 r, 1 r løs af, 2 r sm, 
træk den løse m over.
Fortsæt hen over de hvilende m langs ryggens hals-
åbning og strik hestetømmekant langs vandret hals-
åbning som anvist ovenfor, til den sidste m = du har 
3 m på højre p og 1 m på venstre p.

Hestetømmekant i ryggens venstre hjørne
Flyt den sidste m over på højre p, strik med højre p 1 
m op langs den lodrette side af halskanten lige over 
hjørnet, flyt alle 5 m fra højre til venstre p, strik 2 r, 1 
r løs af, 2 r sm, træk den løse m over.
Fortsæt med Hestetømmekant med samtidig op-
strikning af masker, langs lodret side, som beskrevet 
ovenfor.

Hestetømmekant i forstykkets venstre hjørne
Flyt den sidst opstrikkede m over på højre p, flyt alle 
4 m fra højre til venstre p, strik 2 r, 1 r løs af, 2 r sm, 
træk den løse m over.
Fortsæt med Hestetømmekant langs vandret hals-
åbning som anvist ovenfor, til der er 11 m tilbage på 
venstre p. 

Hestetømmekant over forreste snoning
2 r, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m over, flyt de 3 
m tilbage på venstre p, 2 r, 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over. Du er nu ved selve snoningen og har 3 m 
på højre p. Sæt de næste 2 m på en hjælpepind bag 
arbejdet og hold begge pinde parallelt i venstre hånd, 
så maskerne i snoningen kan strikkes sammen:
Flyt de 3 m fra højre p over på venstre p og strik 
således: *2 r, 1 r løs af, strik igennem den 1. m på 
forreste venstre p og igennem 1. m på bagerste ven-
stre p og strik m r sm, træk den løse m over, flyt de 
3 m tilbage på venstre p*, gentag fra * til * en gang 
mere, 2 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, luk de 
3 m af således: *træk den 2. m på højre p over den 
første (masken skal ikke strikkes, blot trækkes over 
som ved almindelig aflukning*, gentag fra * til *.  
Bryd garnet og træk garnenden igennem sidste m.

MONTERING
Sy sidesømmene sammen med madrassting inden for 
kantmaskerne. Sy fra opslagskanten op til de indsatte 
mærker hvor den runde ærmekant starter. Sy bunden 
af den bagerste stolpelukning fast på indersiden med 
kastesting. Sy knapper i. Hæft ender.
Skyl vesten op og lad den liggetørre på et håndklæde.


