
#ELLIVESTEN



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

Brystvidde, cm: 89 (96) 108 (118) 129

Hel længde, cm: 42 (44) 49 (52) 54

Forbug, ngl.:
Model 1, Meleret:  
Super Kid Silk Fv. 13: 
Super Kid Silk Fv. 14: 
Super Kid Silk Fv. 15: 
Super Kid Silk Fv. 32: 

Model 2, stribet:  
Super Kid Silk Fv. 3: 
Super Kid Silk Fv. 6:

Model 3, ensfarvet:  
Super Kid Silk Fv. 4:
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Rundpind (60 cm): 7 og 8 mm

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk. 76% Mohair og 24% Silke. 195 meter pr. 25 gram.

Strikkefasthed: 11 masker i glatstrikning med 4 tråde på p 8 = 10 cm

ELLIVESTEN // MOLLY by MAYFLOWER

OBS: Hele arbejdet strikkes i 4 tråde mohair.

Vesten strikkes oppefra og ned i ét stykke. Der 
startes med dobbelt halskant og derefter udtagning 
til skulder, hvorefter ardejdet deles og der strikkes 
ærmegab.
 
Hals:
På rundpind 7, slå 60 (60) 64 (64) 68 m op og strik såle-
des:
 
1.+2.+3.omg: * 1 r, 3 vr * gentag fra * til * omg rundt.
4.omg: * 1 r, 2 vr sm, 1 vr * gentag fra * til * omg rundt.
5.+6.omg: * 1 r, 2 vr * gentag fra * til * omg rundt.
7.omg: * 1 r, 2 vr sm * gentag fra * til * omg rundt.
8.+9.+10.+11.omg: * 1 r, 1 vr * gentag fra * til * omg rundt.
12.omg: * 1 r, 1 udt = 1 dr vr i lænken, 1 vr * gentag fra * til * 
omg rundt.
13.+14.omg: * 1 r, 2 vr * gentag fra * til * omg rundt.
15.omg: * 1 r, 1 udt = 1 dr vr i lænken, 2 vr * gentag fra * til 
* omg rundt.
16.omg: * 1 r, 3 vr * gentag fra * til * men samtidig inddeles 
således: 16 (16) 16 (16) 16) m rib, slå om, 1 r = skuldermaske 
(marker m), slå om, 13 (13) 15 (15) 17 m rib, 1 r = midtfor 
(marker m), 13 (13) 15 (15) 17 m rib, 1 r = skuldermaske 
(marker m), 15 (15) 15 (15 (15) m rib.
 

Nu strikkes der udtagninger til skulder og forhøjning 
i nakken.
Forhøjningen strikkes med dobbeltmaskevendning: Vend 
og før garnet foran arbejdet, som hvis du skulle strikke al-
mindelig vrang. Tag den første maske løst af. Træk garnet 
tilbage bag arbejdet, som hvis du skulle strikke almindelig 
ret, og stram garnet til. Masken har nu begge sine “ben” 
trukket op på pinden, så det ligner en dobbeltmaske.

Drejet ret mod højre: Stik venstre p ind i omslaget bag-
fra og strik masken r.
Drejet ret mod venstre: Stik venstre p ind i omslaget 
forfra og strik masken drejet r.
Drejet vrang mod højre: Stik venstre p ind i omslaget 
bagfra og strik masken vr.
Drejet vrang mod venstre: Stik venstre p ind i omslaget 
forfra og strik masken drejet vr.
 
Skift til rundpind 8, (brug magic loop-teknikken, til der er 
masker nok til at fordele arbejdets masker på rundpinden)
1. p: Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, = skuldermasken, slå om, omslaget drejet 
ret mod venstre, strik ret hen til 4 (4) 3 (3) 3 m før midter-
masken, vend
2. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet vrang 
med venstre, slå om, 1 vr = skuldermasken, slå om, om-
slaget drejet vrang mod højre * gentag fra * til * ved den 

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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anden skulder, og strik vrang hen til 4 (4) 3 (3) 3 m før 
midtermasken, vend
3. p: * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, = skuldermasken, slå om, omslaget drejet 
ret mod venstre* gentag fra * til * ved den anden skulder, 
strik ret hen til 9 (9) 7 (7) 7 m før midtermasken, vend
4. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet 
vrang med venstre, slå om, 1 vr = skuldermasken, slå om, 
omslaget drejet vrang mod højre * gentag fra * til * ved 
den anden skulder, og strik vrang hen til 9 (9) 7 (7) 7 m før 
midtermasken, vend
5. p: * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, = skuldermasken, slå om, omslaget drejet 
ret mod venstre* gentag fra * til * ved den anden skulder, 
strik ret hen til 14 (14) 11 (11) 11 m før midtermasken, vend
6. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet vrang 
med venstre, slå om, 1 vr = skuldermasken, slå om, om-
slaget drejet vrang mod højre * gentag fra * til * ved den 
anden skulder, og strik vrang hen til 14 (14) 11 (11) 11 m før 
midtermasken, vend
 
Str. S + M gå videre til næste afsnit, hvor arbejdet 
deles.
 
Str. L (XL) XXL
7. p: * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, = skuldermasken, slå om, omslaget drejet 
ret mod venstre* gentag fra * til * ved den anden skulder, 
strik ret hen til 15 (15) 15 m før midtermasken, vend
8. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet 
vrang med venstre, slå om, 1 vr = skuldermasken, slå om, 
omslaget drejet vrang mod højre * gentag fra * til * ved 
den anden skulder, og strik vrang hen til 15 (15) 15 m før 
midtermasken, vend
 
Str. L gå videre til næste afsnit, hvor arbejdet deles.
 
9. p: * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, = skuldermasken, slå om, omslaget drejet 
ret mod venstre* gentag fra * til * ved den anden skulder, 
strik ret hen til (19) 19 m før midtermasken, vend
10. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet vrang 
med venstre, slå om, 1 vr = skuldermasken, slå om, om-
slaget drejet vrang mod højre * gentag fra * til * ved den 
anden skulder, og strik vrang hen til (19) 19 m før midter-
masken, vend
 

Str. XL gå videre til næste afsnit, hvor arbejdet deles.

11. p: * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, = skuldermasken, slå om, omslaget drejet 
ret mod venstre* gentag fra * til * ved den anden skulder, 
strik ret hen til 23 m før midtermasken, vend
12. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet 
vrang med venstre, slå om, 1 vr = skuldermasken, slå om, 
omslaget drejet vrang mod højre * gentag fra * til * ved 
den anden skulder, og strik vrang hen til 23 m før midter-
masken, vend
 
Arbejdet deles:
Alle størrelser: I denne del af arbejdet skal dobbeltma-
skerne med de to ”ben” fra vendingerne strikkes sammen 
til én maske igen, som hvis du almindeligvis strikker 2 m 
sammen.
 
Start midtbag:
* Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod højre, 
luk skuldermasken af, strik omslaget drejet ret mod ven-
stre * gentag fra * til * ved den anden skulder, og strik hen 
over midten til slutningen af ryggens m.
 
Nu strikkes ryggen. 
De 45 (45) 49 (53) 57 m til rygstykket er nu ”aktive”, 
mens forstykkets masker hviler på rundpinden.
 
Start med en vrangsidepind: Strik vrang over alle 
masker.
1.p (retsiden) 1 kantm, ret, 1 kantm.
2.p (vrangsiden) 1 kantm, vr, 1 kantm.  
Gentag p 1 og 2 til arbejdet måler 21 (22) 23 (23) 23 cm 
fra skuldermasken.
 
Nu strikkes udtagningerne til ærmegab således:
1.p: 1 kantm, udt til højre, strik til der mangler 1 m, udt til 
venstre, 1 kantm.
2.p: 1 kantm, vr til der mangler 1 m, 1 kantm.
Gentag disse 2 p i alt 3 (5) 6 (7) 8 gange. = 51 (55) 61 (67) 
73 m. Bryd garnet med tråd nok til at hæfte ende. Lad 
maskerne hvile.
 
Forstykkets 41 (41) 45 (49) 53 masker er nu ”aktive”
Start med en vrangsidepind: Strik vrang over alle 
masker.
1.p (retsiden) 1 kantm, ret, 1 kantm.
2.p (vrangsiden) 1 kantm, vr, 1 kantm.  
Gentag p 1 og 2 til arbejdet måler 21 (22) 23 (23) 23 cm 
fra skuldermasken.
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Nu strikkes udtagningerne til ærmegab således:
1.p: 1 kantm, udt til højre, strik til der mangler 1 m, udt til 
venstre, 1 kantm.
2.p: 1 kantm, vr til der mangler 1 m, 1 kantm.
Gentag disse 2 p i alt 3 (5) 6 (7) 8 gange. = 47 (51) 57 (63) 
69 m.
 
Arbejdet samles
Nu er der i alt 98 (106) 118 (130) 142 m på pinden.
Strik rundt i glatstrikning over begge stykker til arbejdet 
fra samlingen måler 12 (12) 14 (15) 16 cm. Skift til rundpind 
7 og strik enkeltrib (1 r – 1 vr), hvor der på 1.omg tages ind 
jævnt fordelt til 82 (90) 102 (114) 130 m. Efter 5 omg lukkes 
af.
 
Ærmekanter: Med rundpind 7, strikkes ca. 60 (64) 68 (72) 
76 m op langs ærmegabet, 1 maske for hver maske, men 
spring hver 3. maske over. Strik 3 omg. rib 1 r – 1 vr. Luk af.
Strik den anden ærmekant på samme måde.
 
Buk halsribben om på vrangen og sy til. Hæft alle ender.
 

Farveinspiration som forklaring til de forskellige billeder:

Model 1, meleret:
Strik med 1 tråd af hver farve og følg nedenstående 
opskrift.
 
Model 2, stribet:
Strik med 4 tråde i samme farve efter nedenstående 
opskrift i følgende inddeling:
Start med farve 3 og strik ribkanten. Skift til farve 6 
og strik skulderudtagninger + vendingerne, samt 11 p 
ned på hvert stykke efter delingen. Strik striber * 10 
p/omg fv. 3, 10 p/omg fv. 6 * gentag fra * til * til der 
i alt er 3 striber med farve 3. Strik færdigt med farve 
6.  Ærmekanterne strikkes i farve 3.
 
Model 3, ensfarvet:
Strik med 4 tråde i samme farve og følg opskriften.
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