NordVesten
Model 15

Fakta
Størrelse: 3-6 (12-18) 18-24 mdr. Halv
brystvidde: 24 (29) 32 cm, længde MB: 26 (31)
34 cm
Materialer: 100 g uldgarn til grundfarven, 50
g uldgarn mønsterfarve. Løbelængde 130-180
m/50 g, rundpind 3,5 mm, længde 40 cm ·
Strikkefasthed: 25 m x 37 p = 10 x 10 cm.
Mønster: Se diagram side 2.

Uanset hvilket garn du vælger at
anvende, anbefaler vi, at produktet
kan uldvaskes i vaskemaskine.

Fremgangsmåde
Vesten strikkes oppefra og ned.
Slå 72 m løst op og strik 5 omgange rib (1r 1v). Strik 1 omg ret. Nu starter udtagningerne. Start
altid udtagningsomgangene med 3 r.
På næste omgang tages en maske ud mellem hver 3. maske ved at samle løkken op mellem
maskerne og strikke den drejet ret. Der er nu 96 masker på pinden. Strik herefter 3 omg ret.
På næste omgang tages 1 maske ud mellem hver 4. maske. Der er nu 120 masker på pinden.
Strik herefter 3 omg ret.

Model 15, side 2/2

På næste omgang tages 1. maske ud mellem hver 5. maske. Der er nu 144 masker på pinden. Strik
herefter 1 omg ret. Nu strikkes stjernemønster efter diagram (se nedenfor), som går over 12 masker i
alt 12 gange.
Strik herefter 1 (2) 2 omg ret. På næste omgang tages 1 maske ud mellem hver 6. maske. Der er nu 168
masker på pinden. Strik herefter 1 omg ret.
Størrelse: 3-6 mdr: Gå videre til @

Størrelse: (12-18) 18-24 mdr: yderligere 2 omg ret.

Derefter tages ud mellem hver 7 maske. Der er nu 192 masker på pinden. 1 omg ret.
Størrelse 12-18 mdr: Gå videre til @
Størrelse: 18-24 mdr: 3 r tag en ny maske op, *16 r 1 ny maske*
gentages. Slut med 13 r. Der er nu 204 m på omgangen. Strik herefter 1 omg r.
@Næste omgang: 26 (30) 32 r, 31 (35) 37 rib – start og slut med 1 vr, 54 (61) 65r, 31 (35) 37rib – start og
slut med vr, 26 (31) 33 r. Dette gentages 3 gange, herefter lukkes af til ærmegab.
Strik 26 (30) 32 r, luk 31 (35) 37 m af i rib, strik 54 (61) 65r, luk 31 (35) 37 m af i rib, strik 26 (31) 33 r.
Fortsæt rundt i ret og slå 7 (11) 13 nye masker op under ærmegabene. Der er nu 120 (144) 156 m på
omg. Strik herefter 1 (4) 6 omg ret. Nu strikkes stjernemønster efter diagram. Strik herefter 11 (20) 22
omg ret.
Strik igen stjernemønster efter diagram. Strik herefter 11 (11) 11omg ret. Strik 4 (7) 7 omg rib (1r, 1v) og
luk af i rib på 5. (8.) omg.
Mønsterdiagram:

Hæft alle ender.

Tak!
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro
lokalforening, som har doneret denne
opskrift til Fonden Mødrehjælpen

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
https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/

