Sigga - en skøn lille vest
Design: Sanne Bjerregaard
En skøn lille vest med fine detaljer.
2. udgave - april 2018, © Filcolana A/S
Materialer
50 (100) 100 (100) g Anina fra Filcolana i farve 4142
(Old Rose)
Rundpind 3 mm, 40 cm
En hjælpepind til sammenstrikning af skuldrene
3 (3) 3 (3) knapper
Størrelser
0-3 (6-9) 12-18 (24) mdr.
Mål
Vestens overvidde: ca. 40 (47) 54 (61) cm. (Bredden
er meget fleksibel pga. snoningerne)
Længde: 23 (27) 30 (35) cm
Strikkefasthed
35 m og 44 p i mønster (let strakt) = 10 x 10 cm.
Arbejdsgang
Vesten strikkes i et stykke op til ærmegabet, hvor den
deles, og ryg og forstykke strikkes hver for sig.
Skuldrene strikkes sammen, så der er ingen montering ud over endehæftning og isyning af knapper.
KROP
Slå 156 (180) 204 (228) m op på rundpind 3 mm.
Saml omgangen og indsæt en maskemarkør til markering af omg’s begyndelse, pas på at omgangen ikke
bliver snoet.
1. omg (retsiden): 2 vr, *3 r, 3 vr*, gentag fra * til *
til de sidste 4 m, 3 r, 1 vr.
2. omg: 2 vr, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3
vr*, gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 r løs af, 2 r,
træk den løse m over, 1 vr.
3. omg: 2 vr, *1 r, slå om p, 1 r, 3 vr*, gentag fra * til
* til de sidste 3 m, 1 r, slå om p, 1 r, 1 vr.
4. omg: Som 1. omg.
Gentag disse 4 omg, til arb måler ca. 14 (17) 20 (23)
cm, slut med 3. omg.
Nu deles arb til ryg og forstykke, samt til stolpelukning midt for.
Næste omg: Luk 1 m af, *3 r, 3 vr*, gentag fra * til
*, til der er 77 (89) 101 (113) m på højre pind efter
aflukningen = ryggen, luk 1 m af (den midterste m i
vrangbanen) og gentag fra * til *, til der er 4 m tilbage, 3 r, 1 vr. Vend arbejdet. Nu strikkes der frem og
tilbage på rundpinden.
FORSTYKKE
Næste p (vrangsiden): 1 vr, *3 vr, 3 r*, gentag fra *
til *, til der er 37 (43) 49 (55) m på højre p, strik 4 vr
= 41 (47) 53 (59) m. Vend arbejdet.
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Højre side af stolpelukningen
1. p (retsiden): 1 r, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m
over, 3 vr*, gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 r løs
af, 2 r, træk den løse m over, 1 r.
2. p: 1 vr, *1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r*, gentag fra * til *
til de sidste 3 m, 1 vr, slå om p, 2 vr.
3. p: 1 r, *3 r, 3 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 4
m, 4 r.
4. p: 1 vr, *3 vr, 3 r*, gentag fra * til *, til de sidste 4
m, 4 vr.
Gentag disse 4 p yderligere 4 (4) 4 (5) gange, slut
med 4. mønsterpind.
Halskant
Næste p (retsiden): Strik iflg. 1. mønsterpind, til der
er 21 (21) 21 (26) m på højre p. Indsæt et mærke på
venstre p. Flyt de strikkede 21 (21) 21 (26) m tilbage
til venstre pind og luk dem af således UDEN at strikke
dem: Flyt de 2 første m til højre p, træk den første
m over den anden, *flyt den 1. maske på venstre p
over til højre p, træk højre pinds første m over den
anden*, gentag fra * til *, til alle disse m er lukket af,
og der er 1 m tilbage på højre p. Fjern mærket. Strik
de resterende m på venstre p iflg. mønster pinden ud.
Højre skulder
Fortsæt i mønster og gentag de 4 mønsterpinde i alt
3 (4) 4 (5) gange fra de aflukkede m. Strik 1. mønsterpind 1 gang.
Næste p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, tag lænken mellem
m op på venstre p og strik den drejet vr, 1 vr, 3 r*,
gentag fra * til *, til de sidste 3 m, 1 vr, tag lænken
mellem m op på venstre p og strik den drejet vr, 2 vr.
Lad m hvile på en maskeholder. Bryd garnet.
Venstre side af stolpelukningen
Slå 5 m op på højre p, og strik videre fra vrangsiden
over de hvilende m på forstykkets venstre side: 2 r,
*3 vr, 3 r, gentag fra * til *, til der er 4 m tilbage, 4
vr.
Strik 1.-4. p som på højre side af stolpelukningen i
alt 5 (5) 5 (6) gange, slut med 1. mønsterpind. Bryd
garnet og vend arbejdet.
Næste p (vrangsiden): Luk fra vrangsiden de første
20 (20) 20 (25) m af på samme måde som på højre
side af halskanten. Sæt den sidste m fra højre p tilbage på venstre p, sæt garnet til de resterende m og
strik således: 1 vr, *1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r*, gentag
fra * til * til der er 4 m tilbage, 1 vr, slå om p, 2 vr.
Fortsæt i mønster og strik denne skulder færdig som
den højre skulder.

Side 2
til de sidste 3 m, 1 vr, slå om p, 2 vr.
4. p: 1 r, *3 r, 3 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 4
m, 4 r.
Gentag disse 4 p i alt 7 (8) 8 (9) gange, slut med 1.
mønsterpind.
Højre skulder
Næste p: 1 r, [1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3
vr] 2 (3) 4 (5) gange, 1 r løs af, 2 r, træk den løse m
over, 1 r. Vend arbejdet og lad de resterende m hvile.
Fortsæt i mønster som på forstykkets skulder, til
skulderen har samme højde som forstykket, slut med
3. mønsterpind. Bryd garnet og lad maskerne hvile på
en maskeholder.
Halskant og venstre skulder
Sæt garnet til retsiden af de resterende m og strik
således: 2 vr, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over,
3 vr*, gentag fra * til *, til der er 16 (22) 28 (28) m
tilbage på venstre p. Bryd IKKE garnet.
Sæt de sidste strikkede 37 (37) 37 (42) m tilbage
på venstre p og luk disse m af som på halskanten på
forstykket. Strik mønster pinden ud.
Fortsæt i mønster over de resterende m, til skulderen
har samme højde som forstykkets skulder, slut med
3. mønsterpind.
MONTERING
Strik skuldrene sammen: Sæt maskerne fra forstykkets venstre skulder på en pind, hold de to skuldre
sammen, retside mod retside og strik stykkerne
sammen med en tredje p, samtidig med at maskerne
lukkes af, således:
*Stik højre p igennem 1. m på forreste p og 1. m
på bagerste p samtidig og strik m ret sammen, lad
begge m glide af venstre pind, gentag fra *en gang
mere. Der er nu 2 m på højre p, træk den første m
over den anden m som ved almindelig aflukning*.
Gentag fra * til *, til alle m er lukket af.
Sæt maskerne på ryg og forstykkets højre skulder
tilbage på pindene og strikkeafluk denne skulder som
den venstre.
Sy bunden af den bagerste stolpelukning fast på
indersiden med kastesting. Sy knapper i – det er hullerne i snoningerne der bruges til knaphuller. Hæft
ender. Skyl vesten op og lad den liggetørre på et
håndklæde.

RYG
Sæt garnet til vrangsiden af de hvilende m til ryggen,
og strik mønster således:
1. p (vrangsiden): 1 vr, *3 vr, 3 r*, gentag fra * til *
til de sidste 4 m, 4 vr.
2. p: 1 r, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3 vr*,
gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 r løs af, 2 r, træk
den løse m over, 1 vr.
3. p: 1 vr, *1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r*, gentag fra * til *
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