






Sailor Vest

#lilesailorvest


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse


3 (6) 9 (12) 18 (24) mdr


Bredde


46 (51) 54 (58) 60 (62) cm


Længde


22 (25) 28 (31) 34 (37) cm


Garn


Pernilla 1 (1) 1 (1) 1 (2) nøgler fv 818/blå (fv A) fra Filcolana


Pernilla 1 (1) 1 (1) 1 (1) nøgler fv x101/hvid (fv B) fra Filcolana


Pinde


Rundpind 3,5 mm, 80 cm


Strikkefasthed


22 masker x 30 pinde = 10 cm


Nyttig viden


Vesten strikkes oppefra med teknikken magic loop, og der tages ud til rundt bærestykke. 
Striberne strikkes á 3 omgange med hver farve. 




Halsrib


Slå 72 (80) 80 (88) 96 (96) masker op med fv A, sæt en markør ved omganges start, og strik 2 (2) 2 
(3) 3 (3) cm rundt i rib *1r, 1vr*. Strik 1 omgang vrang og strik igen 2 (2) 2 (3) 3 (3) cm rib *1r, 1vr*. 
Buk kanten ved vrang-omgangen og strik den sammen med opslagskanten på indersiden, som 
en biese. Kanten kan også syes fast til indersiden senere. 


Skift til fv B og strik en omgang glatstrik. Sæt samtidig en markør efter hver 9. (10.) 10. (11.) 12. 
(12.) maske = 8 markører.


Udtagning


På bærestykket strikkes der striber samtidig med der tages ud på hver anden omgang, således:


1. omgang: *slå om, strik frem til markøren, sæt markøren på højre pind* gentag *-* omgangen 
ud. 


2. omgang: Ret over alle masker, omslag strikkes drejet ret. 


Sæt fv B til og strik resten af arbejdet med striber af 3 omgange med hver farve.


Fortsæt udtagningerne på hver anden omgang, til der er taget ud 13 (13) 14 (14) 14 (15) i alt = 176 
(184) 192 (200) 208 (216) masker på arbejdet og raglan måler ca. 10 (10) 11 (11) 11 (12) cm, målt 
uden ribkant. Slut med en hel stribe á tre omgange. 


Ærmer på hvil


Strik 2 (3) 3 (4) 4 (4) masker ret fra omgangens begyndelse. Sæt de næste 40 (40) 42 (42) 44 (46) 
masker på hvil til ærme uden at strikke dem. Slå 4 (6) 8 (8) 8 (8) masker op med løkkeopslag. Strik 
glatstrik til 2 (3) 3 (4) 4 (4) masker efter omgangens 5. udtagning. Sæt igen 40 (40) 42 (42) 44 (46) 
masker på hvil til ærme. Slå 4 (6) 8 (8) 8 (8) masker op under ærmet. De nye masker strikkes drejet 
ret på næste omgang. 


Krop 


Der er 104 (116) 124 (132) 136 (140) masker til krop. Strik rundt i glatstrik, til kroppen måler 11 (12) 
14 (16) 18 (20) cm, målt fra ærmegabet. Slut med en hel stribe. 


Strik 2 cm rib med fv A *1r, 1vr*. Luk løst af. 




Icordkant ved ærmer 


Sæt de hvilende masker tilbage på rundpind og strik 4 (6) 8 (8) 8 (8) masker op i de ny-opslåede 
masker fra kroppen = 44 (46) 50 (50) 52 (54) masker. Strik én omgang rundt i glatstrik. 


Slå 3 masker op med strikkeopslag. Strik *2 ret, 2 drejet ret sammen, skub maskerne tilbage på 
venstre pind*, gentag *-* omgangen ud. Sy enderne sammen med maskesting. 


Gentag ved det andet ærme.


Hæft ender. 
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God strikkelyst! 


