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På Danmarks nordligste punkt ligger Grenen. Der kan man opleve det fascinerende syn hvor
Skagerrak møder Kattegat, bølge mod bølge, ligesom snoningerne i denne vest.

STØRRELSER
6 mdr/68cl (1 år/80cl) 1½ år/86cl (2år/92cl)
MÅL
Overvidde: 50 (53) 56 (59) cm
Hel Længde: 30 (32) 34 (36) cm
MATERIALER
Garn fra Filcolana
100 (150) 150 (150) g Indiecita fv. 235 (Ice Blue)
Rundpinde 2,5 og 3 mm, 40 cm.
Hjælpepind til snoninger.

STRIKKEFASTHED
29 m og 50 p strikket i halvpatent mønster på 3 mm
pind = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende, har du flere masker
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pind, har du færre
masker på 10 cm skal du skifte til en tyndere pind.
HUSK at tjekke strikkefastheden flere gange
undervejs. Det kan være en fordel at strikke med glatte
metalpinde i dette garn og hvis maskerne ikke ligger
jævnt, så kan det hjælpe at vaske det strikkede, så vil
maskerne lægge sig jævnt og pænt.
Pas på ikke at strikke for løst da patentstrikken ellers
giver sig for meget.

Maskeholdere
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
Pvr (halvpatent på vrangsiden)
Slå om pinden og løft næste vrangmaske løs af, omslag
og maske ligger nu ”dobbelt” på højre pind.
Pr (halvpatent på retsiden)
Strik ret i den dobbelte maske fra foregående pind.
Kantm
Første og sidste maske strikkes ret på alle pinde.
SnoF
Sæt de næste 2 masker på en hjælpepind foran
arbejdet, strik 1 Pr, 1 vr, strik derefter de 2 masker fra
hjælpepinden 1 Pr, 1 vr.

Arbejdsgang
Vesten strikkes nedefra og op, i 2 stykker, der strikkes
sammen over skuldrene.
Halsrundingen formes med vendepinde.
Halskanten strikkes på til sidst.
Stykkerne syes sammen i siderne og efterlader en lille
sideslids.
Variation: Strik alle snoninger SnoF så de vender
samme vej på hele stykket.

SnoB
Sæt de næste 2 masker på en hjælpepind bag arbejdet,
strik 1 Pr, 1 vr, strik derefter de 2 masker fra hjælpepinden 1 Pr, 1 vr.
Om+nm
Omslaget og næste maske strikkes sammen, ret eller
vrang som det passer ind i ribben.
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Opskrift
STRIKKEPRØVE
Slå 33 masker op på pind 3 mm.
1. p (vrangsiden): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gentag fra
* til *, til sidste m, 1 kantm.
2. p: 1 kantm, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de
sidste 2 m, 1 r, 1 kantm.
Begynd patent strik, således:
3. p: 1 kantm, *1 Pvr, 1 r*, gentag fra * til *, til de
sidste 2 m, 1 Pvr, 1 kantm.
4. p: 1 kantm, *1 Pr, 1 vr*, gentag fra * til *, til de
sidste 2 m, 1 Pr, 1 kantm.

RYG
Slå 73 (77) 81 (85) masker op på pind 3 mm.
1. p (vrangsiden): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gentag fra
* til *, til de sidste 2 m, 1 vr, 1 kantm.
2. p: 1 kantm, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de
sidste 2 m, 1 r, 1 kantm.
Begynd patentstrik, således:
3. p: 1 kantm, *1 Pvr, 1 r*, gentag fra * til *, til de
sidste 2 m, 1 Pvr, 1 kantm.
4. p: 1 kantm, *1 Pr, 1 vr*, gentag fra * til *, til de
sidste 2 m, 1 Pr, 1 kantm.
3. og 4. pind danner patentstrikken og gentages, til der
er strikket 23 pinde i alt.

3. og 4. pind danner patentstrikken og gentages.

24. p: 1 kantm, 10 (6) 14 (10) m patent, *SnoF, 8 m
patent*, gentag fra * til *, i alt 4 (5) 4 (5) gange, SnoF,
9 (5) 13 (9) m patent, 1 kantm.

Strik 3 pinde mere.

25.-31. p: Strik patent som m viser.

8. p (retsiden): 1 kantm, 1 Pr, 1 vr, *SnoB, strik 8 m
patent*, gentag fra * til *, til de sidste 6 m, SnoB, 1 Pr,
1 kantm.

32. p (retsiden): 1 kantm, 16 (12) 8 (16) m patent,
*SnoB, 8 m patent*, gentag fra * til *, i alt 3 (4) 5 (4)
gange, SnoB, 15 (11) 7 (15) m patent, 1 kantm.

9.–15. p: Strik patent som m viser.

33.-39. p: Strik patent som m viser.

16. p (retsiden): 1 kantm, *8 m patent, SnoF*,
gentag fra * til *, til de sidste 8 m, 7 m patent, 1 kantm.

Gentag 24.-39. p (disse 16 pinde udgør mønsteret).
Indsæt en markør midt i den midterste snoning.

17.-23. p: Strik patent som m viser.

Strik lige op i patent snoningsmønster til der er snoet
5 (5) 6 (6) gange i den midterste snoning + 3 pinde
= 91 (100) 107 (115) pinde, stykket vil nu måle
ca. 18 (20) 22 (24) cm.

Gentag 8. - 23. pind som udgør mønsteret, til der er
strikket i alt 52 pinde.
Slut af med 2 pinde rib (1 r, 1 vr) og luk af som
maskerne viser.
Mål hvor mange masker der er på 10 cm og hvor mange
pinde der er på 10 cm og vælg derefter pindetykkelse.

ÆRMEGAB
Næste p (retsiden): 1 kantm, 7 m patent, strik de
næste 3 m vr sm, følg mønsteret til de sidste 11 m, strik
de næste 3 m vr sm, 7 m patent, 1 kantm.
Næste p: Følg mønsteret som m viser.
Gentag de sidste 2 pinde 1 gang mere.
Næste p: 1 kantm, 7 m patent, strik de næste 2 m vr
sm, følg mønsteret til de sidste 10 m, strik de næste
2 m vr sm, 7 m patent, 1 kantm.
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Næste p: Følg mønsteret som m viser.
Gentag de sidste 2 pinde 1 gang mere, der er nu taget
6 m ind i hver side = 61 (65) 69 (73) m i alt.
Fortsæt i mønster men hold de yderste 7 masker +
kantmasken i begge sider ude af snoningsmønsteret, de
strikkes udelukkende i patent og den yderste maske i
hver side strikkes som kantmaske.
Strik lige op til der er snoet 9 (9) 10 (10) gange på
midterste snoning.
Strik yderligere 2 pinde, rygstykket måler nu ca. 30
(32) 34 (36) cm, sidste pind er fra retsiden.
Lad maskerne hvile på en hjælpepind og bryd garnet.

Strik yderligere 3 pinde = 104 (112 (120) 128 pinde.
Nu deles arbejdet midt for til slids og hver side strikkes
færdig hver for sig:
108. (116.) 124. (132.) p (retsiden): 1 kantm, strik
patentmønster til vrangm i den midterste snoning, strik
1 vr i forreste del af m uden at løfte den af p og strik
derefter 1 r i bagerste del af m og løft m af p, strik
patent til den sidste m, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, strik patent til den nye m i midten,
strik denne r, sæt de resterende m på venstre p på en
maskeholder og lad dem hvile. Vend arbejdet til
retsiden og fortsæt over disse 31 (33) 35 (37) m.
Højre side af slids
Strik 17 pinde patent snoningsmønster lige op, stadig
med kantmaske i hver side og begynd derefter vendepinde til halsudskæring, således:
1. vendep (vrangsiden): 1 kantm, strik patent til de
sidste 7 m, vend.
2. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
3. vendep: 1 kantm, strik patent til 4 m før omslaget
fra forrige p, vend.
4. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
5. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget
fra forrige p, vend.
6. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
7. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget
fra forrige p, vend.
8. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.

FORSTYKKE
Slå op og strik som ryggen til ærmegab.
Tag ind til ærmegab på samme måde som på ryggen.
Strik lige op til der er snoet 6 (6) 7 (7) gange på den
midterste snoning.
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9. vendep: 1 kantm, strik patent til omslaget fra forrige
p, strik om+nm r sm, 1 vr, strik om+nm r sm, 1 vr,
om+nm r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr, om+nm r sm, strik rib som
m viser til sidste m, 1 kantm.
Næste p (retsiden): 1 kantm, strik 15 m rib som m
viser, sæt disse 16 m på en tråd og lad dem hvile,
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fortsæt over de resterende 15 (17) 19 (21) m således:
1 r, 1 Pr, 2 m vr sm, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
Næste p: 1 kantm, strik patent til de sidste 4 m, 2 r,
1 Pvr, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, 1 Pr, 2 m vr sm, strik patent til den
sidste m, 1 kantm.
Følg mønsteret over de resterende 13 (15) 17 (19)
m og strik 10 (10) 12 (14) p lige op, sidste p er fra
retsiden.
Sæt m på en maskeholder og lad dem hvile mens den
anden side strikkes.
Bryd garnet men lad en lang garnende være til at
strikke skuldermaskerne sammen med.
Venstre side af slids
Sæt maskerne fra maskeholderen på pind og sæt garnet
til vrangsiden ved slidssiden.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, strik patent til den
sidste m, 1 kantm.
Strik 17 pinde patent snoningsmønster lige op og
begynd derefter vendepinde til halsudskæringen,
således:
1. vendep (retsiden): 1 kantm, strik patent til de
sidste 7 m, vend.
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2. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
3. vendep: 1 kantm, strik patent til 4 m før omslaget
fra forrige p, vend.
4. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
5. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget
fra forrige p, vend.
6. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
7. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget
fra forrige p, vend.
8. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
9. vendep: 1 kantm, strik patent til omslaget, om+nm
vr sm, 1 Pr, om+nm vr sm, 1 Pr, om+nm vr sm, 1 Pr,
1 vr, 1 Pr, om+nm vr sm, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, strik rib over de
næste 15 m, sæt disse 16 m på en tråd og lad dem hvile,
fortsæt over de resterende 15 (17) 19 (21) m således:
1 r, strik patent til den sidste m, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, strik patent til de sidste 4 m, 2 m vr

5 af 6

sm, 1 Pr, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, 1 Pvr, 2 r, strik patent til den sidste
m, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, strik patent til de sidste 4 m, 2 vr
sm, 1 Pr, 1 kantm.
Strik 10 (10) 12 (14) pinde patent over de resterende
13 (15) 17 (19) masker, sidste pind er fra retsiden.
Bryd ikke garnet men brug det til sammenstrikning af
skuldermaskerne.
SAMMENSTRIKNING AF SKULDRE
Læg rygstykke og forstykke ret mod ret, således at
vrangsiderne vender udad. Begynd ved den sidst
strikkede skulder og læg de 2 pinde med skuldermaskerne parallelt i venstre hånd, brug en ekstra pind
og stik højre p ind i første maske på den ene pind og
derefter ind i den første maske på den anden pind, strik
maske ret sammen, luk maskerne af efterhånden som
de strikkes.
Bryd garnet og strik den anden skulders masker
sammen tilsvarende, blot med den lange garnende.
Hvis der ønskes ærmekanter på vesten, er det lettest at
strikke disse på inden sidesømmene syes sammen, se
afsnittet evt. ærmekanter.
HALSKANT
Sæt de hvilende masker fra højre side af slidsen på
rundpind 2,5 mm, sæt garnet til retsiden og strik
ca. 10-12 m op langs siden af halsrundingen, strik rib
over nakkens masker, og strik ca. 10-12 masker op
langs den anden side af halsen, slut af med rib over
halsudskæringens sidste masker. Strik 3 pinde rib
(1 r, 1 vr) over alle masker, reguler evt. maskeantallet
for at få det til at passe ind i ribben ved at strikke
2 masker sammen.
Luk af i rib som maskerne viser, eller luk af med
italiensk syet aflukning således:
Bryd garnet med en ende der er ca. 3 gange omkredsen på halskanten. Tråd en stoppenål (uden spids) på
garnenden.
1. Stik nålen ind i den 1. m på venstre p, som skulle
den strikkes vr, træk tråden igennem.
2. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
3. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes r og
tag m af pinden.
4. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud
på forsiden.
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5. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
6. Som pkt. 3.
7. Som pkt. 2.
8. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
9. Som pkt. 4.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 3.
Gentag pkt. 7-11, til der er 1 m tilbage. Sy den sidste
m af som i pkt. 8.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.
EVT. ÆRMEKANTER
Hvis det ønskes kan der strikkes ærmekanter på i
ærmegabene, men vesten er også fin uden som vist på
billederne.
Med rundpind 2,5 mm strikkes der fra retsiden
1 maske op for hver 2 pinde indenfor kantmasken, strik
et lige antal m op.
Strik 3 pinde rib (1 r, 1 vr) og luk lidt løst af i rib på
4. pind, eller luk af med italiensk syet aflukning,
således:
Bryd garnet med en garnende der er ca 3 gange ærmekantens omkreds og tråd en stoppenål på garnenden.
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 alle masker er syet af. Hæft enden
grundigt.
MONTERING
Vend vesten til retsiden igen og sy siderne sammen
med madrassting indenfor den yderste m.
Begynd 4 cm fra opslagskanten (slids) og sy op til
begyndelsen af indtagninger til ærmegab.
Hæft alle ender og vask vesten iflg. anvisning på
banderolen og lad den tørre liggende.
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