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Seaweed er en oversize kort vest, strikket i 1 tråd Arwetta og 2 tråder Tilia holdt sammen.
Denne kombinasjonen gir et luftig og varmt strikkeplagg.
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅL
Passer til brystvidde: ca. 82 (90) 96 (106) 116 (126)
136 cm
Overvidde: 103 (111) 120 (129) 137 (146) 154 cm
Hel lengde: ca. 55 (55) 57 (57) 59 (59) 61 cm
STRIKKEFASTHET
21 m og 23 p i mønster på p 5,5 mm = 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt etter vask og blokking.
Pinnetykkelsen er kun veiledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til
tynnere pinne.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Frg. A (bunnfarge):
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 g Tilia
i frg. 105 (Slate Gren) og
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 g Arwetta
i frg. 105 (Slate Gren)
Frg. B:
25 g (alle str.) Tilia i frg. 365 (Calendula) og
50 g (alle str.) Arwetta i frg. 362 (Autumn Leaves)
Frg. C:
25 g (alle str.) Tilia i frg. 196 (French Vanilla) og
50 g (alle str.) Arwetta i frg. 196 (French Vanilla)
Rundpinne 4 mm 60 cm og 5,5 mm, 40, 60 og
80 cm. Hvis du strikker magic loop på lang rundpinne,
kan du utelate rundpinne 40 og 60 cm.
Hjelpepinne til fletter
Markører eller kontrastfarget tråd
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER
v-økn
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.
h-økn
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den rett.

Arbeidsgang
Hver farge strikkes med 1 tråd Arwetta og 2 tråder Tilia
holdt sammen.
Vesten strikkes rundt ovenfra og ned.
Etter skulderen deles arbeidet og forstykke og
bakstykke strikkes hver for seg ned til under
ermehullet.
Så settes delene samles igjen, og bolen strikkes ferdig.

SPESIELLE TEKNIKKER
Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet, slik at den lange garnende (med
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den
tråden som sitter fast på pinnen, strikk høyre pinne inn
forfra i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske.
Gjenta til ønsket antall masker.
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Oppskrift

Strikk mønster til den første skuldermasken, fell denne
av, strikk mønster til den neste skuldermasken, fell
denne av, strikk mønster omg ut.
Klipp av garnet.

HALS
Legg opp 90 m (gjelder alle størrelser) på
rundp 5,5 mm med 1 tråd Arwetta og 2 tråder Tilia
i frg. B.
Sett sammen omgangen, og sett inn en
omgangsmarkør.

Fjern omgangsmarkøren og flytt alle m fra denne og
frem til den første avfelte skuldermasken over på høyre
side av rundpinnen, uten å strikke dem.

Strikk flettemønster slik:
1. omg: *2 vr, kast på p, 1 vr løst av, 2 vr, 4 r* gjenta
omg ut.

Flettemønster strikkes frem og tilbake:
1. p (retten): 1 r, kast på p, 1 vr løst av, *2 vr, 4 r,
2 vr, kast på p, 1 vr løst av* gjenta fra * til * pinnen ut,
avslutt med 1 r.

2. omg: *2 vr, strikk kastet og neste m r sm, 2 vr, 4 r*
gjenta omg ut.
3. omg: *2 vr, kast på p, 1 vr løst av, 2 vr, sett 2 m på
hjelpep foran arb, 2 r, strikk m fra hjelpep r* gjenta
omg ut.
4. omg: *2 vr, strikk kastet og neste m r sm, 2 vr, 4 r*
gjenta omg ut.

Det er nå 102 (102) 120 (120) 138 (138) 156 m på
hhv. bakstykke og forstykke.

2. p: 1 r, strikk kastet og neste m vr sm, *2 r, 4 vr, 2 r,
strikk kastet og neste m vr sm* gjenta fra * til * pinnen
ut, avslutt med 1 r.
3. p: 1 r, kast på p, 1 vr løst av, *2 vr, sett 2 m på
hjelpep foran arb, 2 r, strikk m fra hjelpep r, 2 vr, kast
på p, 1 vr løst av*, gjenta fra * til * pinnen ut, avslutt
med 1 r.

Gjenta 1.- 4. omg ytterligere 4 ganger. Klipp av frg. B.
Fortsett med frg. C og gjenta 1.-4. omg i flettemønsteret 2 ganger, dele arbeidet inn på den siste
omgangen, slik:
28. omg: Strikk ifølge 4. mønsteromg, slik: Strikk
2 m, strikk 1 m og marker denne (skuldermasken),
strikk 44 m, strikk 1 m og marker denne
(skuldermasken), strikk omg ut.
Klipp av frg. C.
BÆRESTYKKE
Start med frg. A.
Neste omg: *Strikk mønster til den markerte m,
h-økn, strikk skuldermasken r, v-økn*, gjenta fra
* til * en gang, strikk mønster omg ut.
Gjenta denne omg, strikke de nye maskene med i
mønster etterhvert, til det er økt ut 29 (29) 38 (38) 47
(47) 56 m på hver side av skuldermaskene = 206 (206)
242 (242) 278 (278) 314 m på pinnen.
Nå deles arbeidet til bakstykke og forstykke, slik:
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4. p: 1 r, strikk kastet og neste m vr sm, *2 r, 4 vr, 2 r,
strikk kastet og neste m vr sm* gjenta fra * til * pinnen
ut, avslutt med 1 r.

FORSTYKKE
Strikkes som bakstykk til #.
Klipp ikke av garnet, men snu arbeidet til retten.

BAKSTYKKE
Kun i størrelse XS og S
Start med garnet fra retten og strikk 3. p i flettemønster.

BOL
Strikk mønster over m på forstykket, legg opp 6 (15) 6
(15) 6 (15) 6 m med løkkeopplegg, fortsett i mønster
over m på bakstykke, sett inn en omgangsmarkør, legg
opp 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 m med løkkeopplegg
= 216 (234) 252 (270) 288 (306) 324 m.

Kun i størrelse M og L
Snu arbeidet og start med garnet fra vrangen og strikk
4. p i flettemønster.
Kun i størrelse XL og 2XL
Start med garnet fra retten og strikk 1. p i flettemønster.
Kun i størrelse 3XL
Snu arbeidet og start med garnet fra vrangen og strikk
2. p i flettemønster.
Alle størrelser
Fortsett i flettemønster og strikk i alt 50 (50) 53 (53)
52 (52) 51 pinner, siste pinne er fra vrangen.
#
Klipp av garnet og la maskene hvile, mens du strikker
forstykket.

Fortsett rundt i flettemønster, idet det startes med
2. mønsteromg:
1. omg: *1 vr, kast på p, 1 vr løst av, 2 vr, 4 r, 1 vr*
gjenta fra * til * omg ut.
2. omg: *1 vr, strikk kastet og neste m r sm, 2 vr, 4 r,
1 vr*, gjenta fra * til * til omg ut.
3. omg: *1 vr, kast på p, 1 vr løst av, 2 vr, sett 2 m
på hjelpep foran arb, 2 r, strikk m fra hjelpep r, 1 vr*
gjenta fra * til * omg ut.
4. omg: *1 vr, strikk kastet og neste m r sm, 2 vr, 4 r,
1 vr* gjenta fra * til * omg ut.
Fortsett til bolen måler 55 (55) 57 (57) 59 (59) 61 cm
fra øverst på skulderen, avslutt med 4. mønsteromgang.
Fell av som maskene viser.
ERMEKANT
Start midt i bunnen på ermehullet, og strikk opp fra
retten med p 4 mm, 92 m langs ermehullet, sett inn
en omgangsmarkør og strikk rundt i ribb (1 r, 1 vr), til
vrangborden måler 8 cm.
Fell løst av i ribb.
Strikk den andre vrangborden på tilsvarende måte.
MONTERING
Fest alle løse tråder.
Brett inn ermekantene og sy fast til vrangen.
Skyll opp vesten ifølge anvisningene på banderolene,
og la den tørke flatt på et håndkle.
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