Vest

Model nr. 07

Fakta

·	Størrelse og mål: 2-3-4 år/92-98-104 cl.
Overvidde: 58-60-62 cm.
·	Hel længde: 33-35-37 cm.
Ærmegabsdybde: 12-13-14 cm.
Bemærk, at vesten er lidt længere bagpå.
·	Materialer: 2-3-4 nøgler Økologisk Hverdagsuld
(50gram,100 % økologisk uld) fra CaMaRose og
pind nr. 4.
·	Strikkefasthed: 20 m = 10 cm.
·	Teknik og særlige forkortelser:
Strikketip: Tag 1. m løs af på alle p, og stik
strikkepinden ind i den bageste del af sidste
m på alle p. Så får du en pæn kant.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan
vaskes på uldvask i vaskemaskine.
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Fremgangsmåde

Bagstykket
Slå 48-50-52 m op, og strik retstrik idet der på hver 2. p tages 1 m ud i hver side
inden for de 2 yderste m (=58-60-62 m). Sæt en mærketråd i hver side.
Fortsæt lige op, til bagstykket måler 21-22-23 cm fra mærketrådene. Nu lukkes 3 m
af i hver side til ærmegab, og derefter tages 1 m ind i hver side på hver 2. p 5 gange
inden for de 2 yderste m (= 42-44-46 m). Fortsæt lige op, til ærmegabet fra de
aflukkede m åler 8 ½-9-9 ½ cm. Luk de midterste 12-14-14 m af til hals, og strik hver
side op for sig, idet der mod halsen tages 1 m ind på hver 2. p 3 gange. Strik lige op,
til ærmegabet måler 12-13-14 cm. Luk af til skulder for 6-6-7 m 1 gang og 6-6-6 m 1
gang. Strik den anden side op på samme måde, men modsat.
Forstykke med V-hals
Slå 58-60-62 m op, og strik retstrik til forstykket måler 21-22-23 cm (tæl retriller ud
på bagstykket (fra mærketrådene), så stykkerne bliver lige lange. . Luk af, og tag ind
til ærmegab som på bagstykket, MEN del samtidig arbejdet på midten til V-hals, og
strik hver side op for sig, idet der mod halsen tages 1 m ind på hver 2. p inden for
de 2 yderste m i alt 9-10-10 gange. Strik lige op, til ærmegabet måler 12-13-14 cm.
Luk af til skulder for 6-6-7 m 1 gang og 6-6-6 m 1 gang. Strik den anden side op på
samme måde, men modsat.
Montering
Sy skulder- og sidesømmene sammen, og pres forsigtigt vesten fra vrangen med et
pressestykke (rent viskestykke) imellem strygejern og strikketøj.

Tak!

Tak til Susanne Gustafsson, som har
doneret denne opskrift til Fonden
Mødrehjælpen. Få mere inspiration
på bloggen: Susanne-Gustafsson.dk

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...
Læs mere om vores aktiviteter på
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

