






Mettes Halvvanter

#lilemetteshalvvanter


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse 

S/M (M/L)  

Forbrug 


Lamauld 1 (1) nøgle fv 6743 fra Camarose 

Pinde


Rundpind 4,5 mm  

Strikkefasthed, målt i glatstrik 

17 masker på 10 cm


24 omgange på 10 cm


Nyttig viden 
Halvvanterne strikkes rundt på rundpind, med teknikken magic loop. Der strikkes fra håndledet og 
op over hånden. Undervejs tages der ud til tommel. 




Højre halvvante


Slå 34 (38) masker op på pind 4,5. 


Strik 9 cm rib *1vr, 1r*.


Sæt en markør ved omgangens start og igen efter 17 (19) masker.


Strik mønster over omgangens første 17 (19) masker. Strik tommel og rib over omgangens sidste 
masker. 


Der tages ud til tommel ved at strikke omslag. På næste omgang strikkes omslag drejet ret. Strik 
glatstrik over maskerne til tommel.


Mønster og tommel


1. Omg: 5 (6) ret, 2 ret sammen, slå om, 1ret, slå om, 1ret, slå om, 1ret, slå om, 2 drejet ret 
sammen, 5 (6) ret. Efter markør: Slå om, 1 ret, slå om = 3 masker til tommel. Strik rib 
omgangen ud. 


2. Omg: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret. Efter markør: Slå om, 1 drejet ret, 1 ret, 1 
drejet ret, slå om = 5 masker til tommel. Strik rib omgangen ud. 


3. Omg: 4 (5) ret, 2 ret sammen, 7 ret, 2 drejet ret sammen, 4 (5) ret. Efter markør: Slå om, 1 
drejet ret, 3 ret, 1 drejet ret, slå om = 7 masker til tommel. Strik rib omgangen ud. 


4. Omg: Ret over mønstermasker. Efter markør: Slå om, 1 drejet ret, 5 ret, 1 drejet ret, slå om = 
9 masker til tommel. Strik rib omgangen ud. 


5. Omg: 3 (4) ret, 2 ret sammen, 1 ret, slå om, 1 ret, slå om, 3 ret, slå om, 1 ret, slå om, 1 ret, 2                
drejet ret sammen, 3 (4) ret. Efter markør: Slå om, 1 drejet ret, 7 ret, 1 drejet ret, slå om = 11 
masker til tommel. Strik rib omgangen ud. 


6. Omg: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret, så der dannes et hul. Efter markør: Strik 
tommelmaskerne ret og lad dem hvile. Strik rib omgangen ud.


7. Omg: 2 (3) ret, 2 ret sammen, 11 ret, 2 drejet ret sammen, 2 (3) ret. Efter markør: Slå 3 nye 
masker op over de hvilende masker til tommel. Strik rib omgangen ud.  

8. Omg: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret, så der dannes et hul. Efter markør: Strik 
drejet rib over de nye masker. Strik rib omgangen ud. 


9. Omg: 1 (2) ret, 2 ret sammen, 2 ret, slå om, 1 ret, slå om, 5 ret, slå om, 1 ret, slå om, 2 ret, 2 
drejet ret sammen, 1 (2) ret. Efter markør: Strik rib omgangen ud. 

10. Omg: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret, så der dannes et hul. Efter markør: Strik 
rib omgangen ud. 


11. Omg: 0 (1) ret, 2 ret sammen, 15 ret, 2 drejet ret sammen, 0 (1) ret. Efter markør: Strik rib 
omgangen ud. 


12. Omg: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret, så der dannes et hul. Efter markør: Strik 
rib omgangen ud. 


Strik mønsterrapporten 1 gange mere, uden udtagning til tommel. 



Slut af med 3 omgange rib *1ret, 1 vrang*, så det passer med den eksisterende rib. 


Luk af i rib.


Tommel 


Sæt de 11 hvilende masker tilbage på pind. Strik yderligere 5 masker op langs hullet til tommel = 
16 masker. Strik 5 omgange glatstrik over alle masker.


Luk af i rib. 


Venstre halvvante 


Slå 34 (38) masker op på pind 4,5. 


Strik 9 cm rib *1r, 1vr*.


Sæt en markør ved omgangens start og igen efter 17 (19) masker. 


Strik rib og tommel frem til markøren, strik mønster over de sidste 17 (19) masker på omgangen 
således, at vanten bliver spejlvendt af højre vante. 


Der tages ud til tommel ved at strikke omslag. Omslag strikkes drejet ret. Strik glatstrik over 
maskerne til tommel.


Mønster og tommel


1. Omg: Strik rib, til der er 1 maske tilbage før markøren. Slå om, 1 ret, slå om = 3 masker til 
tommel. Efter markør: 5 (6) ret, 2 ret sammen, slå om, 1ret, slå om, 1ret, slå om, 1ret, slå om, 
2 drejet ret sammen, 5 (6) ret.


2. Omg: Strik rib, til der er 3 masker tilbage før markøren. Slå om, 1 drejet ret, 1 ret, 1 drejet ret, 
slå om = 5 masker til tommel. Strik rib omgangen ud. Efter markør: Ret over mønstermasker, 
omslag strikkes ret.


3. Omg: Strik rib, til der er 5 masker tilbage før markøren. Slå om, 1 drejet ret, 3 ret, 1 drejet ret, 
slå om = 7 masker til tommel. Efter markør: 4 (5) ret, 2 ret sammen, 7 ret, 2 drejet ret 
sammen, 4 (5) ret.


4. Omg: Strik rib, til der er 7 masker tilbage før markøren. Slå om, 1 drejet ret, 5 ret, 1 drejet ret, 
slå om = 9 masker til tommel. Efter markør: Ret over mønstermasker.


5. Omg: Strik rib, til der er 9 masker tilbage før markøren. Slå om, 1 drejet ret, 7 ret, 1 drejet ret, 
slå om = 11 masker til tommel. Efter markør: 3 (4) ret, 2 ret sammen, 1 ret, slå om, 1 ret, slå 
om, 3 ret, slå om, 1 ret, slå om, 1 ret, 2 drejet ret sammen, 3 (4) ret.  


6. Omg: Strik rib frem til tommelmaskerne. Strik tommelmaskerne ret og lad dem hvile. Efter 
markør: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret, så der dannes et hul.


7. Omg: Strik rib frem til tommelmaskerne. Slå 3 nye masker op over de hvilende masker til 
tommel. Efter markør: 2 (3) ret, 2 ret sammen, 11 ret, 2 drejet ret sammen, 2 (3) ret.




8. Omg: Strik rib frem til de nye masker. Strik drejet rib over de nye masker. Efter markør: Ret 
over mønstermasker, omslag strikkes ret, så der dannes et hul.


9. Omg: Strik rib frem til markøren. Efter markør: 1 (2) ret, 2 ret sammen, 2 ret, slå om, 1 ret, slå 
om, 5 ret, slå om, 1 ret, slå om, 2 ret, 2 drejet ret sammen, 1 (2) ret.


10. Omg: Strik rib frem til markøren. Efter markør: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret, 
så der dannes et hul.


11. Omg: Strik rib frem til markøren. Efter markør: 0 (1) ret, 2 ret sammen, 15 ret, 2 drejet ret 
sammen, 0 (1) ret.


12. Omg: Strik rib frem til markøren. Efter markør: Ret over mønstermasker, omslag strikkes ret, 
så der dannes et hul.


Strik mønsterrapporten 1 gange mere, uden udtagning til tommel. 

Slut af med 3 omgange rib *1ret, 1 vrang*, så det passer med den eksisterende rib. 


Luk af i rib.


Tommel 


Sæt de 11 hvilende masker tilbage på pind. Strik yderligere 5 masker op langs hullet til tommel = 
16 masker. Strik 5 omgange glatstrik over alle masker.


Luk af i rib.
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God strikkelyst! 


