
A – FASONG  VEST
Fra Made by Me

Strikkemaskin: Silver Reed lettstrikker, LK 150
Garn: Artesano: Aran  fargenr C805 rødorange, 1100 g      www.tjorven.no 
Strikkefasthet: msp 9 10 cm = 15,5m  21 r
Det strikkes på msp 9 når ikke annet er oppgitt
Str: S (M) L (XL)

Plaggmål:
Overvidde: 92 (96) 100 (111) cm
Hel lengde:77 (79) 81 (85)

Les hele oppskriften til den enkelte del før du går i gang med arbeidet.

Venstre forstykke:
Start med sleden i venstre side. Strikk 1 r msp 7 på hver 2. nål, 50m: 25v-25h (52m: 26v-26h) 54m: 
27v-27h (57m: 28v-29h). Hekt på oppleggskam. Strikk videre på hver nål 19 r. Lag tubulær kant: 
hekt opp trådløkkene fra 1. r (se tips). Strikk videre med msp 9, strikk 1 r, sleden er i høyre side. Sett 
teller på 0. Til lomme: fell m 11 v inn på 10 v og 21 h inn på 20 h Sett de tomme nålene i A – pos, det 
blir trådsprang forbi disse. (Når det er strikket 50 r skal de settes inn i strikkepos B og strikkes med 
videre.) Forstykket skal skrås nede: Sett alle m i hvil, bortsett fra 8 (10) 7 (9) i høyre side. Strikk 2 r. 
Når den 1. r er strikket, sleden er i venstre side, ta tråden rundt nærmeste nål i hvil for å unngå hull 
før neste rekke strikkes. Fortsett slik hver 2. r: sett 7 (7) 6 (6) m i øvre strikkepos (C) til alle masker er 
strikket. Strikk til det er strikket 14 (15) 18 (21) r. Fell 1 m i v side hver 4. r  til 3 (3) 4 (6)v, strikk videre 
til det er strikket 113 (115) 118 (122) r. Fell i v side til arm: 2 m hver 2. r 3 g (2 m hver 2. r 3 g, fell 1 m 
strikk 4 r) 2 m hver 2. r 3 g, 1 m hver 2. r 2 g (3 m hver 2. r 3 g, fell 1m strikk 2 r, 1m 4 r), fell 1 m strikk 
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videre til 147 (151) 157 (165) r. Samtidig som dette gjøres skal det fra r 115 (122) 125 (134) felles til 
V – hals i høyre side 1 m hver 5 (6) 7 (9). r  til 18 (20) 22 (25) h. Fell i v side til skulder på r 147 (151) 
157 (165): 5 (5) 6 (7) m hver 2. r, fell de siste 5 m, det er strikket 150 (154) 160 (168) r.

Lomme:
Hekt på maskene mellom de felte, følg første r etter kanten nede, 11v-21h = 32 m Rettmaskesiden av 
forstykket skal være inn mot maskinen. Legg forstykket over maskinen og hekt nålene tvers igjennom 
strikketøyet. Strikk 1 r manuelt og brett strikketøyet ned. Hekt for hver rekke opp maskesprangene fra 
de tomme nålene i hver side av lommen på kantmaskene. Lommen skal skrås på samme måte som 
forstykket; sett først i hvil alle masker bortsett fra 6 h og strikk inn 6 m hver 2. r til alle strikkes. Husk 
å snu tråden rundt nærmeste nål i hvil hver 2. r for å unngå hull. Strikk til lommen er 34 r, ta av på 
hjelpegarn.  
Lommekant: hekt på 12 m på de siste 14 trådsprangene over lommeposen som nå er strikket, på 
samme måte som lommeposen ble hektet på. Begynn i den siden som er inn mot sidekanten.  Strikk 
1 r manuelt. Legg opp med e – opplegg til belegg på 9 nåler til venstre for disse, fra høyre mot vens-
tre, slede i v side. Hekt på 1 m fra lommeposen hver r, hopp over hver 4. r. Strikk 4 r, flett de 6 midter-
ste av de 12 m, strikk 6 r og flett deretter hver 6. r til sammen 6 flettinger, 4 r tilslutt, til sammen 38 r. 
Den siste r strikkes på msp 9. Bruk en tungenål og fell de 12 maskene gjennom forstykket oppover de 
14 trådsprangene som er igjen over lommeposen, fell belegget for seg.

Høyre forstykke strikkes speilvendt av dette. Til lomme felles m nr 20 v og 12 h.

Venstre bakstykke:
Kant og skråing som på forstykket, men legg opp 73m: 36v-37h (77m: 38v-39h) 78m: 39v-39h (81 m: 
40 v – 41 h). Etter kant, skrå ved å sette 11(11) 10 (9) m i øvre strikkepos (C) hver 2. r til alle nåler er i 
arbeid. Det skal videre felles i både høyre og venstre side:
Høyre side: fell fra r 15 (16) 17 (20) 1 m hver 4 r til 15 (15) 16 (20) h, strikk til 114 (116) 118 (122) r. 
Fell til arm: 2 m hver 2. r 3 g (2 m hver 2. r 3 g, fell 1 m strikk 4 r) 2 m hver 2. r 4 g (3 m hver 2. r 3 g, 
fell 1m strikk 2 r, 1m 4 r), fell 1 m strikk videre til 148 (152) 156 (164) r. Fell til skulder hver 2. r 5 (5) 6 
(7) m, fell de siste 5, til sammen 151 (155) 160 (168) r.
Venstre side: fra r 4 (7) 9 (7) fell 1 m hver 7 (6. og 7. r hver 2.g) 7 (7). r til 21 (22) 24 (25) v. Strikk 
videre til 147 (151) 157 (164) r. Fell til hals 7 m hver 2. r.

Høyre bakstykke strikkes speilvendt av dette. 

Flettekant:
Start med hjelpegarn 18 v – 23 h, la nål nr 3,4,18 og 19 h stå tomme i A – pos. Strikk 6 r, flett: maske 
nr 5,6 og 7 h settes over på nål 8,9 og 10 h, deretter settes disse over på 5,6 og 7. Maske nr 15, 16 
og 17 h settes over på nål 12, 13 og 14 h, deretter settes disse over på 15, 16 og 17. Sett nålene du 
har flettet på ut i D – pos før du strikker videre. Strikk 8 r og flett på samme måte, fortsett å flette hver 
8. r til det er strikket 152 (160) 160 (168) r. Hekle opp trådsprangene fra de tomme nålene på vrang-
maskesiden. Ta av på hjelpegarn.
Strikk 2. flettekant speilvendt av denne, mask sammen bak i nakken. Brett kanten og mask sammen 
nede.

Kant til armåpning:
Start med hjelpegarn 12 m. Strikk 6 r, flett de 6 midterste maskene hver 6. r, 90 (96) 96 (102) r, ta 
av på hjelpegarn, mask sammen. Sy kanten på armåpningen fra retten med attersting mellom kant-
maske 2 og 3 helt ute i kanten av armåpningen. Kanten skal ligge oppå stoffet. Sy innerste kant med 
attersting mellom 1. og 2. kantmaske.

Sy sammen vesten, forsiktig håndvask, tørkes flatt og lett damping.
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