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

STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Overvidde: 85 (95) 106 (117) cm
Hel længde: 56 (57) 58 (58) cm
STRIKKEFASTHED
22 m og 34 p strikket i halvpatent mønster med
snoninger på pind 4 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende, har du flere m på
10 cm, skal du skifte til tykkere pind, har du færre m på
10 cm skal du skifte til en tyndere pind.
HUSK at tjekke strikkefastheden flere gange
undervejs.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 250 (250) g Merci fv. 1061 (Bluestone)
100 (100) 125 (125) g Tilia fv. 348 (Rainy Day)
Hele arbejdet strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen.
Pind 4 mm
Rundpind 3,5 mm, 40 cm til hals.
Maskeholdere.
Hjælpepind til snoninger.
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
Pvr (halvpatent på vrangsiden)
Slå om p og løft næste vrangmaske løs af, omslag og
maske ligger nu ”dobbelt” på højre p.
Pr (halvpatent på retsiden)
Strik ret i den dobbelte m fra forrige p.

Arbejdsgang
Vesten strikkes nedefra og op i 2 stykker, der strikkes
sammen over skuldrene.
Der strikkes vendepinde for at forme halsrundingen,
den høje krave strikkes på til sidst.
Stykkerne syes sammen i siderne og efterlader en slids.

Kantm
Første og sidste m strikkes ret på alle pinde.
SnoF
Sæt de næste 2 m på en hjælpepind foran arb, strik
1 Pr, 1 vr, strik derefter de 2 m fra hjælpep 1 Pr, 1 vr.
SnoB
Sæt de næste 2 m på en hjælpepind bag arb, strik
1 Pr, 1 vr, strik derefter de 2 m fra hjælpep 1 Pr, 1 vr.
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Opskrift
STRIKKEPRØVE
Slå 27 m op på p 4 mm, med 1 tråd af hver kvalitet.
1. p (vrangsiden): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gentag fra
* til *, til den sidste m, 1 kantm.

RYG
Slå 93 (105) 117 (129) m op på pind 4 mm med 1 tråd
af hver kvalitet holdt sammen.
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*, strik fra * til *, til de sidste
2 m, 1 r, 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*, strik fra * til *, til sidste
2 m, 1 Pvr, 1 kantm.

Begynd patentstrik således:
3. p: 1 kantm, *1 Pvr, 1 r*, strik fra * til *, til de sidste
2 m, 1 Pvr, 1 kantm.

4. p: 1 kantm, *1 Pr, 1 vr*, strik fra * til *, til de sidste
2 m, 1 Pr, 1 kantm.

4. p: 1 kantm, *1 Pr, 1 vr*, strik fra * til *, til de sidste
2 m, 1 Pr, 1 kantm.
3. og 4. p danner patentstrikken og gentages.
Strik 3 pinde mere.
8. p (retsiden): 1 kantm, 1 Pr, 1 vr, SnoB, 8 m patent,
SnoB, 7 m patent, 1 kantm.
9.-15. p: Strik patent som m viser.

3. og 4. p danner patentstrikken.
Strik 11 pinde mere i patent.
16. p (retsiden): 1 kantm, *8 m patent, SnoB*, strik
fra * til *, i alt 7 (8) 9 (10) gange, 7 m patent, 1 kantm.
17.-23. p: Strik patent som m viser.
24. p (retsiden): 1 kantm, strik 14 m patent, *SnoF,
strik 8 m patent*, strik fra * til * i alt 6 (7) 8 (9) gange,
5 m patent, 1 kantm.

16. p (retsiden): 1 kantm, *8 m patent, SnoF*,
gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 Pr, 1 kantm.

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

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

Gentag disse 16.-31. pinde som udgør patentsnoningsmønsteret. Der strikkes ikke snoninger over
de yderste 8 masker i hver side.

Gentag 8.-23. p, som udgør mønsteret, til der er
strikket i alt 38 p.
Slut med 2 p rib (1 r, 1 vr) og luk af som m viser.
Mål hvor mange masker der er på 10 cm og hvor mange
pinde der er på 10 cm og vælg derefter pindetykkelse.

Strik til ryggen måler ca. 34 cm fra opslagskanten (eller
ønsket længde). Slut med en p fra vrangsiden.
ÆRMEGAB
Tag ind til ærmegab i begge sider på hver 2. pind
(retsidepinde) ved at strikke indtagninger indenfor de
yderste 6 masker, således:
Næste p (dobbeltindt. p): 1 kantm, 5 m patent, strik
de næste 3 m vr sm, følg mønsteret til sidste 9 m, strik
de næste 3 m vr sm, 5 m patent, 1 kantm.
Næste p: Strik patent som m viser.
Gentag disse 2 p yderligere 1 (3) 4 (5) gange.
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Næste p (retsiden) (indt p): 1 kantm, 5 m patent,
strik de næste 2 m vr sm, følg mønsteret til sidste 8 m,
strik de næste 2 m vr sm, 5 m patent, 1 kantm.
Næste p: Strik patent som m viser.

Venstre skulder
Sæt de yderste 25 (27) 29 (31) masker på pind 4 mm
igen og lad de midterste 31 (31) 35 (35) masker blive
på maskeholderen.
Sæt garnet til fra retsiden ved halssiden.

Gentag de sidste 2 pinde yderligere 1 (1) 3 (3) gange.
Der er nu taget 12 (20) 28 (32) masker ind, og der er
81 (85) 89 (97) m på pinden.
Fortsæt i mønster men hold de yderste 8 (10) 12 (10)
masker i hver side fri af snoninger, de strikkes kun
patent.

3. vendep (retsiden): 1 kantm, 1 Pr, strik de næste
2 m vr sm, strik patent til 6 m før omslaget fra forrige p,
vend.

Strik lige op, til der er strikket 67 (69) 71 (71) pinde
fra første indtagningspind. Sidste pind er en pind fra
vrangsiden.

5. vendep: 1 kantm, 1 Pr, strik de 2 næste m vr sm,
strik patent til 6 m før omslaget fra forrige p, vend.

Skulderskråning og hals bag
De skrå skuldre dannes af vendepinde, således at
skuldermaskerne kan strikkes sammen til sidst.
1. vendep (retsiden): Strik og følg mønsteret til de
sidste 5 (7) 7 (7) m på p, vend.
2. vendep: Slå om p, strik til de sidste 5 (7) 7 (7) m,
vend.

4. vendep: Slå om p, strik patent til de sidste 4 m på p,
2 r, 1 Pvr, 1 kantm,

6. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
Sidste vendep (retsiden): 1 kantm, strik rib (1 r, 1 vr)
som m viser og strik de 3 omslag vr sm med den
efterfølgende m, slut med 1 kantm.
Bryd garnet og lad venstre skulders 23 (25) 27 (29)
masker hvile på en maskeholder mens forstykket
strikkes.

3. vendep: Slå om p, strik 16 (16) 18 (20) m patent,
strik de næste 2 m vr sm, 1 Pr, 1 kantm, del stykket ved
at sætte de resterende m på venstre p på en
maskeholder og lad dem hvile, vend arbejdet.
Højre skulder
4. vendep (vrangsiden): 1 kantm, 1 Pvr, 2 r, strik
patent til 6 m før omslaget fra forrige p, vend.
5. vendep: Slå om p, strik til de sidste 4 m, 2 vr sm,
1 Pr, 1 kantm.
6. vendep: 1 kantm, strik patent til 6 m før omslaget
fra forrige p, vend.
Sidste vendep (retsiden): Slå om p, strik patent til den
sidste m, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, strik rib (1 vr, 1 r) som m viser og
strik de 3 omslag r sm med den efterfølgende m så alle
huller ved vendingerne lukkes, slut med 1 kantm.
Bryd garnet og lad højre skulders 23 (25) 27 (29)
masker hvile på en maskeholder.
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FORSTYKKE
Slå op og strik som ryggen til ærmegabet.
Tag ind til ærmegab på samme måde som på ryggen.
Fortsæt lige op, til der er strikket 54 (56) 58 (58)
pinde talt fra ærmegabets første indtagning.
HALSUDSKÆRING
Næste p (retsiden): 1 kantm, strik 21 (23) 25
(27) m patent, strik de næste 3 m vr sm, 1 Pr, 1 kantm,
sæt de resterende m på venstre p på en maskeholder og
lad dem hvile, vend arbejdet.
Strik derefter hver side af halsudskæringen færdig hver
for sig.
Venstre side af halsudskæringen
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, strik patent til den
sidste m, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, strik patent til de sidste 4 m, strik de
næste 2 m vr 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, strik de
næste 2 m vr sm, 1 Pr, 1 kantm.
Fortsæt lige op i patent over disse 23 (25) 27
(29) masker og strik 8 pinde mere. Slut med en pind
fra retsiden.
SKULDER
Nu strikkes der vendepinde for at danne den skrå
skulderhældning, således:
1. vendep (vrangsiden): 1 kantm, strik patent til de
sidste 5 (7) 7 (7) m, vend.
2. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
3. vendep: 1 kantm, strik patent til 6 m før omslaget
fra forrige p, vend.
4. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
Gentag 3. og 4. vendepind yderligere 1 gang.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, strik rib (1 vr, 1 r)
over alle m og strik de 3 omslag r sm med den efterfølgende m, slut med 1 kantm.
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Bryd garnet med en ekstra lang garnende til at strikke
skuldermaskerne sammen senere, og lad de 23 (25) 27
(29) skuldermasker hvile på en maskeholder, mens den
anden side af halsudskæringen strikkes.
Højre side af halsudskæringen
Sæt de yderste 27 (29) 31 (33) masker i modsat side
på pind 4 mm og lad de midterste 27 (27) 27 (31)
masker blive på maskeholderen. Sæt garnet til retsiden
i halssiden.
Næste p (retsiden): 1 kantm, 1 Pr, strik de næste 3 m
vr sm, strik patent til den sidste m, 1 kantm.
Næste p: 1 kantm, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
Næste p: 1 kantm, 1 Pr, strik de næste 2 m vr sm, strik
patent til 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, strik de næste 2 m vr sm, strik
patent til den sidste m, 1 kantm.
Fortsæt lige op i patent, til der er strikket 9 pinde
mere. Slut med en p fra vrangsiden.
Nu strikkes der vendepinde for at danne den skrå
skulderhældning, således:
1. vendep (retsiden): 1 kantm, strik patent til de
sidste 5 (7) 7 (7) m, vend.
2. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
3. vendep: 1 kantm, strik patent til 6 m før omslaget
fra forrige p, vend.
4. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.
Gentag 3. og 4. vendepind yderligere 1 gang.
Næste p (retsiden): 1 kantm, strik rib (1 r, 1 vr) over
alle m og strik de 3 omslag vr sm med efterfølgende m,
slut med 1 kantm.
Bryd ikke garnet.
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Sammenstrikning af skuldermasker
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 hjælpepind og
stik højre pind ind i første maske på den ene pind og
derefter ind i første maske på den anden pind, strik
maskerne ret sammen, luk maskerne af efterhånden
som de strikkes. Bryd garnet og strik den anden
skulders masker sammen tilsvarende, blot med den
lange garnende.
MONTERING
Vend vesten til retsiden igen og sy siderne sammen
indenfor den yderste maske, med madrassting. Begynd
16 cm fra opslagskanten (slids) og sy op til begyndelsen
af indtagninger til ærmegab. Hæft enderne godt.
HALSKANT/HØJ HALS
Sæt de hvilende masker fra nakken og forstykket på
rundpind 3,5 mm.
Sæt garnet til retsiden efter nakkens m og strik 17 m
op jævnt fordelt, indenfor den yderste m, i rundingen
ned til forstykkets m, strik rib som m viser over
halsudskæringens m, strik derefter 17 m op langs den
anden sides runding, frem til nakkens m = 92 (92) 92
(100) m.
Strik 20 omgange rib som maskerne viser.
Strik derefter 3 omgange ret og luk alle m ret af på
4. omgang.
Hæft enden.
Skyl vesten op ifølge anvisninger på banderolen og lad
den liggetørre på et håndklæde.
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