Bitten - en skøn lun vest
Design: Hanne Pjedsted
En dejlig blød og varm vest til at lune lige
midt på kroppen uden at hæmme bevægelsesfriheden for den lilles arme. Fin med et
lille hulmønster og små knapper – og ganske
let at strikke.
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Materialer
100 (100) 150 (200) g Indiecita fra Filcolana i farve
810 (Krysantemum).
Pinde 3 og 3½ mm
Maskeholdere og hjælpepind til sammenstrikning
2 små knapper
Størrelser
½-1 år (1-1½ år) 2 (4) år
Mål
Passer til brystvidde: 47 (50) 54 (57) cm
Overvidde: 51 (55) 59 (63) cm
Hel længde til skulder: 28 (31) 34 (38) cm
Strikkefasthed
24 m og 36 p i hulmønster på p 3½ mm = 10 x 10
cm.
Særlige forkortelser
O-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over den netop strikkede.
Kantm (kantmaske): Strikkes r på alle pinde og
danner sømrum
Lænkekantm (lænkekantmasker): 2 masker der
stikkes som lænkekant sådan:
Alle retsidep: ret
Alle vrangsidep: 1. og 2. m tages vr løs af med garnet
foran arb, og næstsidste og sidste m tages ligeledes
vr løs af med garnet foran arb (garnet hænger i 3. m)
Knaphul over 4 m:
2 r sm, slå om p 2 gange, 1 O-indtag. På næste p

strikkedes begge de to omslag som dr r.
Retstrikning:
Strik alle m r på alle p.
Hulmønster:
(delbart med 6 m + 5 og 1 kantm i hver side)
1.-3. p: Glatstrik (1. p er vrangsidepind)
4. p: 1 kantm, 1 r,* 2 r sm, slå om, 4 r*, gentag fra *
til og slut med 2 r sm, slå om, 2 r og 1 kantm.
5.-7.p: Glatstrik
8. p: 1 kantm, 1 r.* 4 r, slå om, 1 O-indtag*, gentag
fra * til * og slut med 4 r og 1 kantm.
Gentag disse 8 pinde.
Arbejdsgang
Vesten strikkes i to stykker og skulderen strikkes
sammen. Derefter sys sidesømmene sammen.
Vestens ryg
Slå 58 (64) 70 (76) m op på p 3 mm og strik 7 (9) 9
(9) p r. Tag på sidste p 3 m ud jævnt fordelt på p (=
61 (67) 73 (79) m).
Skift til p 3½ mm og hulmønster og strik lige op, til
arb måler 19 (21) 23 (26) cm.
Luk 3 m af til ærmegab i hver side (alle str.) og strik
nu hulmønster samtidig med at der strikkes lænkekant over de yderste 2 m i hver side.
Tag på næste retsidep ind lige inden for kantm sådan:
2 m lænkekant, 2 r sm, strik til de sidste 4 m, 1 O-
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indt, 2 m lænkekant.
Gentag denne indtagning på hver retsidep i alt 4 (5)
5 (6) gange ( = 47 (51) 57 (61) m) og skift så til
retstrikning og p 3 mm.**
Luk de midterste 15 (17) 19 (21) m af til hals, når
ærmegabet måler 8 (9) 10 (11) cm. Strik hver skulder færdig for sig, og strik også med 2 m lænkekant
i halssiden. Tag 1 m ind i halssiden lige inden for
lænkekantm på hver retsidep på samme måde som i
ærmegabet – i begyndelsen af retsidep som 2 r sm, i
slutningen som 1 O-indt – i alt 4 (4) 5 (5) gange (=
12 (13) 14 (15) m). Slut med en vrangsidep, sæt m
på en hjælpepind/maskeholder og strik den anden
side på samme måde, blot spejlvendt
Forstykke
Strik som ryggen til ** og del derefter arbejdet til
slidsåbning foran sådan:
Venstre skulderdel: Strik fra retten til 2 m før
midtermasken, slå 6 m op til knapkant (= 27 (29) 32
(34) m i vestens venstre side).
Strik med 2 m lænkekant både i slidsåbningen og i
ærmegabet. Strik lige op, til ærmegabet måler 6,(
6,5) 7 (7,5) cm. Luk 11 (12) 13 (14) m af i halssiden
og strik igen med lænkekantm i begge sider af arbejdet (i halssiden og i ærmegabet)
På næste retsidep tages ind i halssiden som i ærmegabet med en O-indt lige før halsens lænkekant.
Gentag dette på hver retsidep yderligere 3 (3) 4 (4)
gange (= 12 (13) 14 (15) m tilbage).
Når ærmegabet måler som på ryggen strikkes skulderens m sammen med ryggen tilsvarende skulder, den sidste p er en vrangsidep. (Hold pindene med de
to stykker ret mod ret og strik igennem en maske fra
hver p og luk af efterhånden).
Højre skulderdel: Strik med 2 m lænkekant både i
slidsåbningen og i ærmegabet. Strik 1. knaphul efter
2 (2,5) 3 (3) cm (retsiden) som beskrevet ovenfor.
Strik endnu et knaphul efter yderligere 6 (8) 10 (12)
pinde.
Luk 10 (11) 12 (13) m af til hals, når arbejdet måler
som venstre skulderdel. Tag herefter ind i halssiden
på samme måde som venstre, blot spejlvendt, idet
indtagningerne strikkes på retsidep som 2 r sm.
Montering
Hæft ender og sy den lille knapkant til på vrangsiden
bag knaphulskanten midt for.
Damp ganske let eller vask vesten, skyl, pres vandet
ud og lad den tørre liggende.
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