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Str.: S (M) L (XL) XXL

Brystvidde, cm: 114 (124) 134 (144) 154

Hel længde, cm: 67 (70) 73 (76) 76

Forbug, ngl.:
New Sky fv. 68: 
New Sky fv. 62:
Easy Care fv. 83:
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Rundpind (60 cm): 9 og 10 mm (der strikkes frem og tilbage på rundpindene).

Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % uld, 185 m pr. 50 gram.
Mayflower New Sky, 42 % alpaka, 42 % uld og 16 % nylon, 150 m pr. 50 gram.

Strikkefasthed: 10 m patent med 1 tråd Easy Care og 1 tråd Sky på p 9 = 10 cm.

IDAVESTEN // MOLLY by MAYFLOWER

Dobbelt udtagning: 1 r, slå om, 1 r i samme m.

Patentstrik, strikkes uden kantmaske, så der kommer 
en lænkemaske i begge sider:
1.p (retsiden) * 1 r, slå om, 1 vr løs af *. Gentag fra * til 
* pinden ud, og slut med 1 r.
2.p (vrangsiden) * slå om, 1 vr løs af, strik omslag og 
næste m ret sm *. Gentag fra * til * p hen og slut med 
at slå om og tage 1 vr løs af.
3.p: * strik omslag og næste m ret sm, slå om, 1 vr 
løs af, * gentag fra * til * p hen og slut med at strikke 
omslag og næste m ret sm.

Gentag p 2 og 3 igennem hele arbejdet.

Vesten strikkes ud i et stykke. Der startes nederst på 
ryggen, strikkes op henover skulderne og sluttes af 
forneden på forstykket. Der syes sammen i siderne 
til sidst.
Ind- og udtagningerne er ikke ens på for og bag-
stykke, og maskeantallet varierer også fra ryg til 
forstykke.

Der slåes op med 2 tråde Sky på rundpind 10
Slå 47 (53) 59 (65) 71 m og strik 5 pinde drejet rib således: 

1.p: * 1 dr vr, 1 dr r*. Gentag fra * til * og slut med 1 dr vr. 
2.p: * 1 dr r, 1 dr vr *. Gentag fra * til * og slut med 1 dr r. 

Skift til rundpind 9 og 1 tråd Sky og 1 tråd Easy Care.
Der strikkes patentstrik som beskrevet ovenfor. 
Efter 2 pinde startes udtagningerne for at forme kroppen:
Strik 4 m patent, dobbelt udtagning, strik patent til der 
er  5 m patent tilbage, strik dobbelt udtagning i næste m, 

fortsæt i patent pinden ud. 
Gentag disse udtagninger på hver 12. p yderligere 2 gan-
ge = 59 (65) 71 (77) 83 m.
Fortsæt lige op til arb fra sidste udtagning måler 28 (30) 
32 (34) 34 cm.

Ærmegab: 
Strik 4 m patent, 1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over, 
strik patent til der mangler 7 m, 3 r sm, 4 m patent.

Gentag indtagningerne:
på hver 4. p endnu 1 (1) 1 (1) 1 gang,
på hver 2. p 3 (3) 3 (3) 3 gange,
på hver 4. p 3 (4) 5 (6) 7 gange = 27 (29) 31 (33) 35 m. 
Strik 14 (15) 16 (17) 17 cm lige op.

Strik en skulderudtagning således:
Strik 4 m patent, dobbelt udtagning, strik patent til der 
er  5 m patent tilbage, strik dobbelt udtagning i næste m, 
fortsæt i patent pinden ud = 31 (33) 35 (37) 39 m.

Strik 7 p yderligere lige op.
Nu lukkes de midterste 13 (15) 17 (19) 21 m, og hver side af 
v-halsen strikkes for sig.

V-hals - venstre side:
Strik 9 (10) 11 (12) 12 cm lige op målt fra skulderudtagnin-
gen.
Strik 2 m patent, 1 dobbeltudtagning, patent pinden ud. 
Gentag denne udtagning endnu 3 gange med 5 cm’s 
mellemrum.
Når der er strikket 7 p efter sidste udtagning til v-hals, 
hviler arbejdet. 

Det er en god idé at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det anbefales at lave en 
strikkeprøve, som gøres fugtig og trækkes i facon.
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Samtidig når arb måler 19 cm fra skulderudtagningen, 
tages ud til ærmegab således:
Strik patent til der mangler 5 m, 1 dobbelt udtagning, 4 m 
patent.

Gentag denne udtagning i alt på hver 6. p 2 (3) 4 (5) 6 
gange på hver 4. p 4 (4) 4 (4) 4 gange. 

V-hals - højre side:
Strik 9 (10) 11 (12) 12 cm lige op målt fra skulderudtagnin-
gen.
Strik patent til der mangler 3 m, 1 dobbeltudtagning, 2 m 
patent.
Gentag denne udtagning endnu 3 gange med 5 cm’s 
mellemrum.
Strik 7 p efter sidste udtagning til v-hals.

Samtidig når arb måler 19 cm fra skulderudtagningen 
tages ud til ærmegab således:
Strik 4 m patent, 1 dobbelt udtagning, patent p hen. 
Gentag denne udtagning: Gentag denne udtagning i alt 
på hver 6. p 2 (3) 4 (5) 6 gange og på hver 4. p 4 (4) 4 (4) 
4 gange

Arb samles.  
Strik nu patent over begge forstykker og slå 1 m op imel-
lem stykkerne, så når alle udtagningerne er færdige, er 
der 59 (63) 67 (71) 75 m.

Fortsæt lige op til arb fra sidste udtagning måler 23 (25) 
27 (29) 29 cm.

Nu strikkes indtagninger i begge sider således:
4 m patent, 1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over, strik 
patent til der mangler 7 m, 3 r sm, 4 m patent.
Gentag disse indtagninger på hver 10. p i alt 3 gange. 
Slut med 1 p patent fra vrangsiden.

Skift til pind 10 og 2 tråde Sky og strik 5 p drejet rib. Luk af 
fra retsiden i drejet rib.

Montering:
Vesten er designet med asymmetriske slidser nederst i 
hver side. Vesten er længere bagpå end foran. 
Der syes sammen i sidesømmen fra ærmegabet og ned, 
og slidsen opstår ved at der hæftes ender, når der reste-
rer ca. 18 cm af forstykket og ca. 20 cm af bagstykket 
- start oppefra og sy ca. 21 (23) 25 (27) 27 cm ned målt 
fra starten af ærmegabet. Slidsen kan laves længere eller 
kortere efter ønske. 

Ærmekanter: Med rundp 10, og 2 tråde Sky fv. 68, strik-
kes m op langs ærmegabet, 1 m for hver m. Strik 3 omg 
drejet rib og tag på 1. omg ind jævnt fordelt til 66 (68) 70 
(72) 74 m. På 4. omg lukkes af.

Halskant: Med rundp 10, og 2 tråde Sky fv. 68, strikkes m 
op langs halskanten, 1 m for hver m. Strik drejet rib og tag 
på 1. omg ind jævnt fordelt til 76 (78) 80 (82) 84 m over 
de skrå sider, marker den midterste m i spidsen og tag 
ind således: strik drejet rib til 1 m før markeringen, 2 r løs 
af, som hvis de skulle strikkes sammen, 1 r, træk de løse m 
over. Gentag denne indtagning på hver omg. Efter 4. omg 
lukkes af på 5. omg.
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