


1802 - Vest i patent i Mayflower Easy Care Classic. 

Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) XXXXL 

Brystvidde cm: 86 (96) 106 (116) 126 (136) 146 (156) 166 

Længde cm: 49 (52) 55 (58) 61 (64) 67 (70) 73 

Fv. 205, Minimal Grey, ngl.: 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 

Pind: 4 

Rundpind (40 cm): 4 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Merino Uld, 106 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 28 pinde = 10 cm. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 

Slipoveren er strikket i patentstrik med glatstrikkede kanter, som er dobbelte. 
Patentstrikning: 
Første og sidste maske er kantmasker, som strikkes ret. 

1. Pind: 2. maske ret, slå garnet om pinden og stik ind i 3. maske som til vrang, men masken løftes af
og omslaget bliver liggende over masken. 4. maske som 2. maske 5. maske som 3. maske, sådan
fortsættes pinden ud. Maskerne ligger som dobbeltmasker (den med tråden over) og enkeltmasker.

2. Pind: Dobbeltmaskerne strikkes ret, enkeltmaskerne løftes vrang af efter at garnet er slået om
pinden.
Herefter fortsættes som 2. pind med dobbeltmasker i ret og enkeltmasker løftet vrang af med garnet
slået om pinden.

Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: På pind nr. 4 slås 66(74)82(90)98(106)114 
(122)130 masker op og der strikkes 10 cm glat-
strikning. Gælder alle størrelser.
2: Strik herefter 28(30)32(34)36(38)40(42)44 cm
patentstrik.
3: Slå i hver side 3x4 og 1x16 masker op. Gælder
alle størrelser. De 16 masker i hver side strikkes
glat (senere ombukningskant). De 3x4 masker
strikkes i patent.
4: For at kanten ikke skal flane springes hver 4.
pind (5. pind i den anden side) over, altså der
vendes inden de glatstrikkede masker. Gælder
alle størrelser.
5: Strik til ærmet måler 15(16)17(18)19(20)21(22)
23 cm, luk de midterste 24(26)28(30)32(34)36(38)
40 masker af til hals.
6: Strik hver side færdig for sig og luk mod
halssiden for 1x4 og 1x2 masker. Gælder alle
størrelser. Strik den anden side magen til.

For. 
1: Strikkes som ryggen, men når der er strikket 
24(26)28(30)32(34)36(38)40 cm patent fra den 
glatstrikkede kant deles arbejdet i 2 lige store 
dele. Strik hver side færdig for sig. 
2: Tag mod halssiden 2 masker sammen på hver 
4. pind til der er samme antal masker som på
ryggens skulder. (De sidste pinde strikkes lige op
til forstykket har samme længde som ryggen, luk
af). Husk udtagning til ærmer som på ryggen.

Montering. 
1: Sy sammen over skulder, i siderne og ud i 
ærmerne. 
2: Buk og sy kanten forneden og i ærmerne om 
mod vrangsiden, således at halvdelen af kanten 
er synlig på retsiden. 
3: Strik på rundpind nr. 4 ca. 132(138)144(150) 
156(162)168(174)180 masker op hele vejen rundt 
i halsen; vær OBS! på at der er lige mange 
masker i hver side af v-udskæringen. 
4: Strik glatstrikning til 3 masker fra v-udskæring-
ens nederste spids, strik 2 ret drejet ret sammen 
herefter 2 ret og 2 ret sammen. Gør dette på hver 
omgang til der er strikket 3 cm. Gælder alle stør-
relser. Strik yderligere 3 cm, hvor der i stedet for 
indtagninger strikkes tilsvarende udtagninger. Luk 
løst af. Gælder alle størrelser. 
5: Buk og sy halskanten 3 cm om mod 
vrangsiden. Gælder alle størrelser. 
6: Hæft ender. Læg slipoveren i vand og træk den 
i facon. 
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