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En vest i lækkert, tykt garn er både sjov og 
hurtig at strikke, men den skal også klæde 
kroppen, synes jeg. Det krævede en del teg-
ning og tænkning at nå frem til Edda og at 
finde den rette kombination af enkelhed og 
feminine linjer.
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Materialer
600 (700) 700 (800) 900 (900) g Naturgarn fra Filco-
lana i farve 257 (Mint)
Rundpind 9 mm, 80-120 cm alt efter hvilken størrelse 
der strikkes
9 mm ærmepind (enten en 40 cm lang rundpind, 
strømpepinde eller den lange rundpind og magic loop 
teknikken)
8 markører eller kontrastfarvet tråd
6 knapper (ca. 4 cm i diameter)

Størrelser
S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Mål
Passer til brystvidde: 82-90 (90-98) 98-106 (107-
119) 119-131 (131-143) cm
Overvidde: 100 (108) 116 (128) 140 (152) cm
Vidde forneden: 106 (114) 124 (136) 148 (160) cm
Hel længde: 76 (77) 77 (77) 78 (78) cm
 
Strikkefasthed
10 m og 15 p i glatstrikning på p 9 mm = 10 x 10 cm.
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Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
LLR (indtagning): Tag 2 ret løs af 1 ad gangen, før 
venstre pind bagfra ind gennem maskerne fra venstre 
og strik de to masker ret sammen.
[ ] betyder, at det, der står inden i parentesen skal 
strikkes det antal gange, der er angivet lige efter 
parentesen.

Arbejdsgang
Vesten strikkes oppefra og ned i et stykke. Når krop-
pen er strikket, strikkes der masker op til først ærme-
kanter og dernæst en bred kant i perlerib.

Bærestykke
Slå 32 (38) 44 (46) 48 (52) m op på 9 mm rundpind. 
Strik frem og tilbage.
Strik en p vr og placer samtidig følgende raglan-
mærker: 
[1 vr, placer et mærke] 2 gange, strik 5 (7) 9 (9) 9 
(9) vr, placer et mærke, 1 vr, placer et mærke, strik 
16 (18) 20 (22) 24 (28) vr, placer et mærke, 1 vr, 
placer et mærke, strik 5 (7) 9 (9) 9 (9) vr, [placer et 
mærke, 1 vr] 2 gange.

1. p (retsiden): Slå 1 ny m op, [Strik r til mærket, 1 
udt, flyt mærket over, strik 1 r, flyt mærket over, 1 
udt] 2 gange, 4 r, 1 udt, strik 8 (10) 12 (14) 16 (20) 
r, 1 udt, [strik r til mærket, 1 udt, flyt mærket over, 
strik 1 r, flyt mærket over, 1 udt] 2 gange, strik r p 
ud, slå 1 ny m op. (Der er taget 12 m ud.)
2. og alle lige p (vrangsiden): Strik alle m vr.
3. p: 1 r, 1 udt, [Strik r til mærket, 1 udt, flyt mærket 
over, strik 1 r, flyt mærket over, 1 udt] 2 gange, 5 r, 1 
udt, strik 10 (12) 14 (16) 18 (22) r, 1 udt, [strik r til 
mærket, 1 udt, flyt mærket over, strik 1 r, flyt mær-
ket over, 1 udt] 2 gange, strik r til der er 1 m på p, 1 
udt, 1 r. (Der er taget 12 m ud.)

Der er nu 56 (62) 68 (70) 72 (76) m på p.

Kun str. L (XL) 2XL (3XL)
5. p: 1 r, 1 udt, [strik r til mærket, 1 udt, flyt mærket 
over, strik 1 r, flyt mærket over, 1 udt] 4 gange, strik 
r til der er 1 m tilbage på p, 1 udt, 1 r. (Der er taget 
10 m ud.)
6. p: Strik alle m vr.

Strik 5. og 6. p i alt - (-) 1 (5) 7 (10) gange. 
Der er nu 56 (62) 78 (120) 142 (176) m på p.

Alle str.
7. p: [Strik r til mærket, 1 udt, flyt mærket over, strik 
1 r, flyt mærket over, 1 udt] 4 gange, strik r p ud. 
(Der er taget 8 m ud.)
8. og 10.p: Strik alle m vr.
9. p: 1 r, 1 udt, [strik r til mærket, 1 udt, flyt mærket 
over, strik 1 r, flyt mærket over, 1 udt] 4 gange, strik 
r til der er 1 m tilbage på p, 1 udt, 1 r. (Der er taget 

10 m ud.)

Strik  7. til 10. p i alt 6 (6) 6 (4) 4 (3) gange. 
Der er nu 164 (170) 186 (192) 214 (230) m på p.
Fjern alle markører på sidste vrangpind.

Opdel i krop og ærmer
1. p (retsiden): Strik 24 (24) 26 (28) 32 (35) r, lad de 
næste 34 (36) 40 (40) 44 (46) m hvile på en maske-
holder (ærme), slå 2 (2) 2 (4) 4 (4) nye m op, strik 
48 (50) 54 (56) 62 (68) r, lad de næste 34 (36) 40 
(40) 44 (46) m hvile på en maskeholder (ærme), slå 
2 (2) 2 (4) 4 (4) nye m op, strik de sidste 24 (24) 26 
(28) 32 (35) m r.
2. p (vrangsiden): Strik alle m vr.

Der er nu 100 (102) 110 (120) 134 (146) m på p.

Krop
1. p (retsiden): 1 r, 1 udt, strik r til der er 1 m tilbage 
på p, 1 udt, 1 r.
2. og 4. p: Strik alle m vr.
3. p: Strik alle m r.

Strik 1. til 4. p i alt 1 (2) 2 (2) 2 (2) gange.

Kun str. (M) L (XL) 2XL (3XL)
Strik 1. og 2. p en gang mere. 

Alle str.
Der er 102 (108) 116 (126) 140 (152) m på p. 

Strik lige ned i glatstrik og placer følgende mærker på 
en retsidepind:
[Strik 20 (21) 23 (25) 28 (30) r, placer mærke] 2 
gange, strik 22 (24) 24 (26) 28 (32) r, placer mærke, 
strik 20 (21) 23 (25) 28 (30) r, placer mærke, strik r 
p ud. 
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Når arbejdet måler 6 cm fra ærmegabet strikkes 
første indtagningspind (retsiden) således: [Strik r til 
mærket, flyt mærket over, LLR, strik r til 2 m før næ-
ste mærke, 2 r sm, flyt mærket over] 2 gange, strik r 
p ud.

Strik indtagningspinden på hver 6. (6.) 6. (8.) 8. (8.) 
pind i alt 3 (3) 3 (2) 2 (2) gange.

Der er nu 90 (96) 104 (118) 132 (144) m på p.

Strik 3 (3) 5 (5) 5 (5) pinde glatstrik. Slut med en 
vrangpind.

Udtagningspind (retsiden): [Strik r til mærket, flyt 
mærket over, 1 udt, strik r til næste mærke, 1 udt, 
flyt mærket over] 2 gange, strik r p ud.

Strik udtagningspinden på hver 6. (6.) 6. (6.) 8. (8.) 
pind i alt 4 (5) 5 (4) 3 (3) gange.

Der er nu 106 (116) 124 (134) 144 (156) m på p.

Strik lige ned, til arbejdet måler 49 (49) 47 (47) 45 
(45) cm målt fra under ærmegabet og ned. Slut med 
en retpind.
1. p (vrangsiden): 1 vr, strik r til der er 1 m tilbage på 
p, 1 vr.
2. p (retsiden): Strik alle m r og tag samtidig 3 m ind 
jævnt fordelt over p.

Perlerib 
1. p (vrangsiden): 2 vr, *1 r, 1 vr* , gentag fra * til * 
til de sidste 3 m, 1 r, 2 vr.
2. p: Strik alle m r.

Strik 1. og 2. p i alt 4 gange.
Strik 1. p en gang mere.

Luk alle m af i mønster – ret over ret og vrang over 
vrang.

Ærmekant
Flyt maskerne fra det ene ærme over på en 9 mm 
ærmepind. Strik frem og tilbage.
1. p (vrangsiden): Strik alle m r.
2. p (retsiden): Tag 1 m løst af, strik r, til der er 1 m 
tilbage, tag 1 m løst af. 
Strik 1 (1) 1 (2) 2 (2) nye m op under ærmet, sæt 
omgangsmærke, strik 1 (1) 1 (2) 2 (2) nye m. Saml 
omg og strik rundt.
1. omg: Strik alle m r.
2. omg: Strik alle m vr.
Luk alle m af i vrang.
  
Strik den anden ærmekant på samme måde.

Montering 
Hæft ender.
Håndvask arbejdet blidt og tryk så meget væde ud 
af ulden som muligt. Læg vesten på en plan flade og 

lad den tørre helt. Sørg for at kanterne ligger fladt og 
jævnt.

Perleribkant
Strik masker op til kant i perlerib. Begynd nederst på 
højre forstykke og strik 46 (44) 40 (40) 38 (38) m op 
langs højre forstykkes lige kant. Sæt et mærke.
Strik 28 (30) 32 (32) 34 (36) m op langs højre for-
stykkes skrå kant frem til masken imellem raglanud-
tagningerne på højre forstykke. Sæt et mærke.
Strik 6 (8) 10 (10) 10 (10) m op over højre ærme. 
Sæt et mærke.
Strik 15 (17) 19 (21) 23 (27) m op langs nakken. 
Sæt et mærke.
Strik 6 (8) 10 (10) 10 (10) m op over venstre ærme. 
Sæt et mærke.
Strik 28 (30) 32 (32) 34 (36) m op langs venstre 
forstykkes skrå kant. Sæt et mærke.
Strik 46 (44) 40 (40) 38 (38) m op langs venstre 
forstykkes lige kant.

Der er nu 175 (181) 183 (185) 187 (195) m på p. 

Påbegynd perlerib
1. p (vrangsiden): Strik alle m r.
2. p: 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til der er 3 m 
tilbage på p, 1 r, 2 vr.

3. p: Strik ret pinden ud, og tag en maske ud efter 
hver af de første 3 mærker og før de 3 sidste mærker.
Der er nu 181 (187) 189 (191) 193 (201) m på p.

Strik i alt 23 p perlerib, hvor der tages ud ved de 6 
mærker på hver 4. p i alt 6 gange, idet der samtidig 
på den sidste udtagnings-p (fra vr-siden af arb) strik-
kes knaphuller på flg. måde: 
Strik 14 (13) 11 (11) 11 (11) r, luk 2 m af, *strik 13 
(13) 12 (12) 11 (11) r, luk 2 m af*, gent fra * til * i 
alt 2 gange, strik r hen til det sidste mærke, *luk 2 m 
af, strik 13 (13) 12 (12) 11 (11) r*, gent fra *til* i alt 
2 gange, luk 2 m af, strik 14 (13) 11 (11) 11 (11) r. 
Strik yderligere 5 p perlerib, idet der på den 1. p slås 
2 nye m op over de aflukkede m.

Der er nu 211 (217) 219 (221) 223 (231) m på p.

Luk alle masker af i mønster, ret over ret og vrang 
over vrang.

Montering
Hæft ender på kanten.
Fold perleribkanten til retsiden, således at man ikke 
kan se den kant hvor maskerne blev strikket op, dvs., 
sørg for at ombukket ligger 3-4 pinde inde på kanten. 
Damp evt. arbejdet let, for at bevare ombukket. Sy 
knapperne i så det passer med  knaphullerne.


