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Materialer

Størrelse

5 (6, 7, 8) nøgler Snowstorm fv 30 A
1 (1, 1, 1) nøgle Snowstorm fv 28 B

S (M, L, XL)

Rundpind 80 cm/ 6 mm og 8 mm

Garnkvalitet
Snowstorm, Hobbii
100% Wool/ 50 g = 50 meter

Strikkefasthed
12 masker og 17 omgange på 10 cm
på pind 8 mm

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/ann-kort-vest

Mål
Bredde over brystet: 42 (46, 50, 54) cm
Længde: 49 (50, 52, 53) cm

Opskriftsinformation
Det er en kort og tætsiddende model.
Vesten strikkes på rundpind til ærmegab.
Der strikkes en kontrast-farvet stribe over
brystet. Ærmekanter og halskant er strikket
i omvendt glatstrik.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiiann

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Ribkant
Slå 84 (94, 104, 114) masker op med farve A på pind 6 mm.
Strik 8 cm rib: 1 ret, 1 vrang.

Krop
Skift til pind 8 mm og strik glatstrik.
Strik 4 omgange.
Sæt en markør i hver side = 42 (47, 52, 57) masker på hver del = sidesømme.
Udtagnings-omgang
*Strik til 2 masker før markøren, slå om, strik 4 masker, slå om*, gentag *-* endnu 1 gang
= 4 omslag.
På næste omgang strikkes omslagene drejet ret.
Strik i alt 7 omgange glatstrik.
Strik disse 8 omgange i alt 4 gange = 100 (110, 120, 130) masker.
Strik lige op til arbejdet måler 22 (22, 23, 23) cm.
Skift til farve B og strik 5 cm. Skift til farve A.
Sæt en markør i hver side = 50 (55, 60, 65) masker på hver del = sidesømme.
Ærmegab
På næste omgang lukkes masker af til ærmegab, således:
*strik til 3 (4, 5, 6) masker før markøren i sidesømmen, luk 6 (7, 8, 9) masker af*, gentag
*-* endnu 1 gang, strik omgangen færdig = 44 (48, 52, 56) masker på hver del.

Ryg
Strik ryg over de 44 (48, 52, 56) masker og sæt de resterende masker i hvil.
1. pind, vrangen: vrang.
2. pind, retten: 2 masker drejet ret sammen, strik til der er 2 masker tilbage, 2 ret sammen =
42 (46, 50, 54) masker.
Gentag disse 2 pinde endnu 1 (2, 3, 4) gange = 40 (42, 44, 46) masker.
Strik lige op til ærmegabet måler 18 (19, 20, 21) cm. Slut med en vrangpind.
NB luk skuldermaskerne af og sæt nakkens masker på en maskeholder, således:
Skulder
Retten: luk 10 (11, 12, 13) masker af, strik pinden færdig.
Vrangen: luk 10 (11, 12, 13) masker af.
Nakke
Sæt de resterende 20 (20, 20, 20) masker på en maskeholder til nakke.

Forstykke
Sæt garn til og strik fra vrangen.
1. pind, vrangen: vrang.
2. pind, retten: 2 masker drejet ret sammen, strik til der er 2 masker tilbage, 2 ret sammen =
42 (46, 50, 54) masker.
Gentag disse 2 pinde endnu 1 (2, 3, 4) gange = 40 (42, 44, 46) masker.
Strik lige op til arbejdet måler 35 (36, 38, 39) cm. Slut med en vrangpind.
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Halsudskæring
Retten: Strik 15 (16, 17, 18) masker, sæt de resterende masker i hvil.
Venstre side
Vrangen: vrang
Retten: ret til der er 2 masker tilbage, 2 ret sammen.
Gentag disse 2 pinde til der er 10 (11, 12, 13) masker.
Strik lige op til ærmegabet måler 20 ( 21, 22, 23) cm.
Sæt en markør i ærmesiden = skulder.
Strik yderligere 2 cm lige op. Slut med en vrangpind.
Luk af.
Sæt 10 (10, 10, 10) masker på en maskeholder.
Højre side
Retten: strik de 15 (16, 17, 18) masker ret.
Vrangen: vrang
Retten: strik 2 drejet ret sammen, strik pinden færdig.
Gentag de sidste 2 pinde til der er 10 (11, 12, 13) masker.
Strik lige op til ærmegabet måler 20 ( 21, 22, 23) cm.
Sæt en markør i ærmesiden = skulder.
Strik yderligere 2 cm lige op. Slut med en vrangpind.
Luk af.

Montering og kanter
Sy skuldersømmene sammen.
Ærmekanter
Strik fra retten ca 50 (52, 54, 56) masker op i ærmegabet.
Strik vrang fra retten (= omvendt glatstrik) rundt (med Magic Loop).
Strik ialt 4 omgange.
Luk af i vrang.
Halskant
Sæt de 20 masker i nakken på pind 6 mm, strik masker op fra retten, strik de 10 masker
i halsudskæringen og strik masker op til der i alt er 66-70 masker i udskæringen.
Strik vrang fra retten (= omvendt glatstrik) rundt (med Magic Loop).
Strik i alt 4 omgange.
Luk af i vrang.
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