
Bedstes vest! 

 

 

Strikkes på pind 3 med f.eks drops baby merino. Der skal bruges ca. 50 – 100 gr og 2 -3 knapper 

afhængig af str. 

Størrelse 0 -3, 6, 9 – 12 mdr. 

Færdig længde ca. 22,5, 24,5, 27 – 29 cm. Er super fleksibel i bredden, så brystmålet med det 

maskeantal der er i de enkelte str. passer op til mere end max brystmål på størrelserne.  

Mønster: 

Pind 1. 4 r, 1 vr, #3 r, 1 vr#, gentag # til # til 4 sidste m, 4 r. 

Pind 2. 2 r, 1 vr, #3 r, 1 vr#, gentag # til # til sidste 2 m, 2 r. 

 

Slå 53, 61, 69 m op på pind 3. 

Strik 9 pinde 1 r, 1 vr. 

Strik så mønster som beskrevet til stykket måler 14, 15,5, 17 – 19 cm fra opslags kant. 

Stolpe: 

Hvis det skal være knaphul til pigeside, strik til der er 29 m tilbage på retsiden. Strik 6 r, strik efter 

hvad m viser i mønster. Der strikkes over disse 29 m, mens stolpe med knaphuller strikkes. De 

første 24 m sættes på hvil. 



Hvis knaphul skal være drengeside, strik 23 m som mønster viser, 6 r. Vend 6 r, strik som mønster 

viser. Der strikkes over disse 29 m, mens stolpe med knaphuller strikkes. De sidste 24 m sættes på 

hvil. 

Knaphul: der strikkes 10 pinde inden første knaphul, fra retsiden strik 1 r, 2 r sm, slå om, 3 r. 

Næste pind over de sidste 6 m, 3 r, omsl strikkes r, 1 r. Gentag knaphul efter 10 pinde. Lav 2 

knaphuller til str. 0 -3 mdr og 3 knaphuller til 6, 9 -12 mdr. 

Efter sidste knaphul strikkes fra vrang siden, 17, 19, 21 m som maske siger ifølge mønster, 12, 14, 

16 r. Fra retsiden 12, 14, 16 r, og 17, 19, 21 m som maske siger ifølge mønster. Gentag vrangsiden. 

Luk 12, 14, 16 m af i r fra retsiden, strik som masker siger.  

Strik 10 pinde slut med pind fra vrangsiden hvis knaphul til pigeside. Slut med pind fra retsiden 

hvis knaphul fra drengesiden. 

Tag maskerne fra hvil over på pind, strik 5 m op fra bagsiden nederst på den strikkede stolpe med 

knaphullerne. Strik den anden halvdel på samme måde, bare modsat. 

Når 2. stolpe er strikket, er du på retsiden, slå 19, 23, 27 m op, forsæt over de sidste m fra første 

stolpe. Sæt et mærke i hver side, som markerer længde af forside/bagside af vest 

Strik 15, 17, 19 m som masker siger, 23, 27, 31 r, og 15, 17, 19 m som masker. Gentag fra retsiden 

og 1 gang mere fra vrangsiden. Der er nu 2 ret riller. Næste pind fra retsiden strikkes mønster over 

alle masker. Fortsæt til du har samme længde som forsiden til ribkant fra mærke over skulder. 

Strik 9 pinde 1 r, 1 vr. Luk af fra retsiden. 

Montering. Sy siderne sammen til der er 8,5, 9, 10,5 cm tilbage til mærketråd ærmeåbning. 

Hæft tråde, sy knapper i. 
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