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OM DETTE DESIGN
Halvvanter, som er ekstra lange og med flot mønster.

BESKRIVELSER
Udt. efter markør: Saml lænken op mellem retmasken på 
venstre pind og vrangmasken på højre pind, (brug venstre 
pind og stik den ind under lænken fra forsiden af arbejdet) 
og strik lænken dr. ret.

Udt. før markør: Saml lænken op mellem vrangmasken 
på venstre pind og retmasken på højre pind (brug venstre 
pind og stik den ind under lænken fra arbejdets bagside) 
og strik den ret. 

OTI: Løft masken ret af, strik næste maske ret og løft den 
løse masker over strikkede.

OPSKRIFT 
Venstre vante
Slå 40 masker op på pind 4,5.
Strik 14 pinde rib: 2 ret, 2 vramg.
Skift til dette mønster:   
1. p: *2 ret sm, slå om, 2 vrang* gentag fra * til * omg. 
rundt 2. p: *2 ret, 2 vrang* gentag fra * til * omg. rundt                   
3. p: *Slå om, OTI, 2 vrang* gentag fra * til *omg. rundt         
4. p: *2 ret, 2 vrang* gentag fra * til * omg. rundt
Gentag dette mønster i alt 6 gange.

De næste 4 omgange strikkes fortsat mønster over de 
første 20 masker og rib (som maskerne viser) over de 
resterende 20 masker.
Strik 20 masker i mønster, 16 masker i rib, sæt en markør, 2 
ret, sæt en markør, 2 vr. 

Resten af arbejdet fortsætter med denne fordeling, 
dog strikkes der en udtagning efter første markør, 2 ret, 
udtagning igen umiddelbart før næste markør.

På næste pind strikkes alle masker mellem markørerne 
ret (i alt 4 masker). Gentag disse udtagninger mellem 
markørerne på hver anden pind til der er 16 masker mellem 
markørerne. (Alle masker mellem markørerne strikkes ret). 
Disse masker bliver til tommeltot.

Når der er 16 masker mellem markørerne sættes disse 16 
masker på en maskewire. Fortsæt rundt med 2 vrang, 18 
masker i mønster, 18 masker i rib, slå 2 nye masker op. Strik 
nu 5 cm. med denne fordeling. Luk af som masker viser.
Sæt de 16 masker til tommeltot over på strømpepinde 
og saml 2 masker op (i de 2 masker, som blev slået op 
tidligere) – strik 6 pinde ret og luk af i ret.

Højre vante
Strikkes som venstre, først 5 cm. rib og herefter mønster 1 i 
alt 6 gange.
Strik 4 omgange med denne fordeling: 20 masker rib (2 ret, 
2 vrang), 20 masker i mønster.

Placering af markørerne: Sæt en markør ved omgangens 
start, strik 20 masker rib (2 ret, 2 vrang), 18 masker i 
mønster, sæt en markør og strik 2 vr.

Resten af arbejdet fortsætter med denne fordeling, 
dog strikkes der en udtagning efter første markør, 2 ret, 
udtagning igen umiddelbart før næste markør.

På næste pind strikkes alle masker mellem markørerne 
ret (i alt 4 masker). Gentag disse udtagninger mellem 
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markørerne på hver anden pind til der er 16 masker mellem 
markørerne. (Alle masker mellem markørerne strikkes ret). 
Disse masker bliver til tommeltot.

Når der er 16 masker mellem markørene sættes disse 16 
masker på en maskewire. Fortsæt rundt med 2 vrang, 18 
masker i mønster, 18 masker i rib, slå 2 nye masker op. Strik 
nu 5 cm. med denne fordeling. Luk af som masker viser.
Sæt de 16 masker til tommeltot over på strømpepinde 
og saml 2 masker op (i de 2 masker, som blev slået op 
tidligere) – strik 6 pinde ret og luk af i ret.

Montering
Hæft løse tråde og sy (hvis det er nødvendigt) ved de 
opslagne masker mellem tommeltot og resten af vanten.


