Amager Bakke

- en veldig søt vest

Design: Sanne Bjerregaard
Da Amager forbrenningsanlegg ble renovert,
ble arkitekt Bjarke Ingels ansatt for oppgaven.
Som alltid tok han en annen tilnærming, og
det endte med en 85 meter lang skibakke, en
kafé og turstier – med utsikt over hele København.
Amager Bakke har blitt en dristig, kort chunky
vest med volumiøse fletter både foran og bak.
Designeren har bodd på Amager mesteparten av livet sitt, og derfor er inspirasjonen til
hennes design selvfølgelig funnet på steder på
Amager som designeren liker.
2. norske utgave - april 2021 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
300 (350) 400 (450) g Peruvian Highland Wool fra
Filcolana i frg. 978 (Oatmeal)
75 (100) 100 (125) g Tilia fra Filcolana i frg. 354
(Light Truffle)
Rundpinne 5 mm og 6 mm, 60-80 cm
Hjelpepinn til fletter
2 maskeholdere
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 84-89 (90-95) 96-104 (105116) cm
Overvidde: 90 (96) 105 (117) cm
Lengde: 46 (51) 51 (56) cm
Strikkefasthet
14 m x 19 p i glattstrikk på p 6 mm, med 1 tråd av
hver kvalitet = 10 x 10 cm. Passer strikkefastheten
ikke, må du prøve med tykkere eller tynnere pinne.
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Arbeidsflyt
Amager Bakke er strikket rundt i ett stykke nedefra
og opp. Arbeidet deles ved ermehullet, og for- og
bakstykke strikkes hver for seg. Flettene fortsetter
opp i kragen. Til slutt strikkes ermekanter og vrangborden nederst.
Spesielle teknikker
Vendeepinner/German Short Rows (GSR): Strikk
frem til stedet der du skal snå. Snå arbeidet rundt
og, ta 1 m vr løst av med tråden foran masken (mot
deg selv). Løft tråden over høyre pinne og ned bak
arbeidet (eller bort fra deg selv) og trekk tråden ned
for å lage ”en dobbel maske” (masken har nå to ben).
Strikk tilbake over maskene frem til der du skal snå.
Når du skal strikke snåemasken, den doble masken,
sammen som én maske (rett fra retten eller vrang fra
vrangen), alt etter hva som vises.
Elastisk avfelling: Strikk 2 vr, *stikk venstre pinne inn
i begge m på høyre p, slik at venstre pinne er nærmest deg selv, ta tak i garnet med høyre pinne, strikk
rett og trekk garnet igjennom begge m, strikk 1 vr*,
gjenta fra * til *, til alle vrangmaskene er fellt av.
Flette (strikket rundt)
1.-11. omg: 24 r.
12. omg: Sett 6 m på hjelpep bak arbeidet, 6 r, strikk
m på hjelpep r, sett 6 m på hjelpep foran arbeidet, 6
r, strikk m på hjelpep r.
Flette (strikket frem og tilbake på p, etter deling
til for- og bakstykke)
1., 3., 5., 7., 9. og 11. p: 24 vr.
2., 4., 6., 8., og 10. p: 24 r.
12. p: Sett 6 m på hjelpep bak arbeidet, 6 r, strikk m
på hjelpep r, sett 6 m på hjelpep foran arbeidet, 6 r,
strikk m på hjelpep r.
Bol
Legg opp 204 (212) 224 (240) m på 6 mm rundpinne, sett inn en markør etter 102 (106) 112 (120) m,
sett sammen omg, og sett inn en markør som viser
starten på omg. Pass på at m ikke vrir seg rundt på
rundpinnen når du setter arbeidet sammen.
1. omg (inndelingsomg): 9 (11) 13 (15) vr, 24 r (flettens 11. omg), 6 (6) 7 (9) vr, 24 r (flettens 11. omg),
6 (6) 7 (9) vr, 24 r (flettens 11. omg), 18 (22) 26
(30) vr, (sidemarkøren sitter i midten av disse m, 24
r (flettens 11. omg), 6 (6) 7 (9) vr, 24 r (flettens 11.
omg), 6 (6) 7 (9) vr, 24 r (flettens 11. omg), 9 (11)
13 (15) vr.
Fortsett videre opp med denne maskeinndeling, og
strikk flettemønster (strikket rundt) over alle rettmaskene – start med flettens 12. omg, og strikk til
arbeidet måler ca. 24 (24) 24 (32) cm. Avslutt med
flettens 9. (9.) 9. (3.) omg, avslutt denne omg når
det er 2 (4) 5 (7) m før markøren.
Nå deles arbeidet, og for- og bakstykke strikkes ferdig hver for seg.
Neste omg: Fell av 2 (4) 5 (7) m før markøren r av,
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Side 2
fjern markøren og fell de neste 2 (4) 5 (7) m r av,
strikk mønster til 2 (4) 5 (7) m før neste markør, fell
de neste 4 (8) 10 (14) m r av og fjern markøren underveis, strikk mønster ut omg, frem til de avfelte m.
Snu arbeidet og strikk frem og tilbake over m på
bakstykket = 98 (98) 102 (106) m. Flettemønsteret
strikkes nå frem og tilbake på pinnen.
Bakstykke
#
Fell av 2 m i begynnelsen av de 2 neste p, og fell
deretter av 1 m i begynnelsen av de følgende 6 p =
88 (88) 92 (96) m.
Det er nå 2 (2) 3 (3) m på yttersiden av den ytterste
flette i hver side.
Fortsett videre opp, kantene strikkes hhv. 2 (2) 3 (3)
vr fra retten og 2 (2) 3 (3) r fra vrangen.
#
Strikk ifølge mønster til arbeidet måler ca. 18 (23) 23
(25) cm fra bunnen av ermehullet. Avslutt med flettens 12. mønsterp som er en p fra retten.
Neste p (vrangen): 2 (2) 3 (3) r, 6 vr, [2 vr sammen]
6 ganger, 6 vr, 6 (6) 7 (9) r, 24 vr (midtfletten), 6 (6)
7 (9) r, 6 vr, [2 vr sammen] 6 ganger, 6 vr, 2 (2) 3
(3) r.
De ytterste flettene er nå redusert til 18 m og det er
76 (76) 80 (84) m igjen på pinnen.
Neste p: 2 (2) 3 (3) vr, 18 r, 6 (6) 7 (9) vr, 24 r, 6 (6)
7 (9) vr, 18 r, 2 (2) 3 (3) vr.
Neste p: 2 (2) 3 (3) r, 18 vr, 6 (6) 7 (9) r, 24 vr, 6 (6)
7 (9) r, 18 vr, 2 (2) 3 (3) r.
La m på bakstykke hvile mens du strikker forstykket.
Forstykke
Start fra vrangen av forstykkets m og strikk som
bakstykke fra # til #. Fortsett videre opp til forstykket
måler ca. 16 (21) 21 (23) cm fra bunnen av ermehullet. Avslutt med flettens 9. p som er en p fra vrangen.
Skuldre
1. p (retten): 2 (2) 3 (3) vr, 24 r, 5 vr, snu arbeidet
og la de resterende m hvile.
2. p: Fell av 2 m, strikk som m viser ut pinnen.
3. p: Strikk ifølge mønster (husk å flette underveis)
ut pinnen.
4. p: Fell av 1 m, 1 r, 6 vr, [2 vr sammen] 6 ganger, 6
vr, 2 (2) 3 (3) r.
5. p: 2 (2) 3 (3) vr, 18 r, strikk vr ut pinnen.
6. p: Fell 1 m av, 18 vr, 2 (2) 3 (3) r.
Nå skal m på forstykket og venstre side av bakstykke
strikkes sammen og felles samtidig, slik:
Sett de første 21 (21) 22 (22) m på bakstykket (venstre skulder) på en ekstra pinne, hold delen sammen
rettside mot rettside i venstre hånd, pinnene ligger parallelt i hånden. Strikk r igjennom første m på
begge p, la m gli av pinnene, strikk r igjennom den
neste m på begge pinnene, trekk høyre pinnes 2. m
over 1. m som ved en vanlig avfellning. Fortsett på
denne måten til alle m på skulderen er felt av.
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Flytt de første 26 (26) 28 (32) m fra forstykkets rettside over på en maskeholder. Start fra retten og strikk
høyre skulder, slik:
1. p (retten): Fell av 2 m, strikk ifølge mønster ut
pinnen.
2. p: Strikk som m viser ut pinnen.
3. p: Fell av 1 m, strikk ifølge mønster ut pinnen
(husk å flette underveis).
4. p: 2 (2) 3 (3) r, 6 vr, [2 vr sammen] 6 gange, 6 vr,
2 r.
5. p: Fell av 1 m, 18 r, 2 (2) 3 (3) vr.
6. p: 2 (2) 3 (3) r, 18 vr, 1 r.
Sett de siste 21 (21) 22 (22) m på bakstykke over på
en ekstra pinne, og strikk og fell skuldrene sammen,
på samme måte som venstre skulder.
Hals
Vær oppmerksom på at du er på ulike steder i fletterapporten på fletten foran og bak. Det kan være en
god ide å notere seg de strikkede pinnene for hver
flette, så du ikke mister oversikten i fletterapporten.
Start ved bakstykkets høyre skuldersøm, og strikk
opp m med 6 mm rundpinne langs halsåpningen, slik:
Start ved skuldersømmen og strikk opp 1 m, strikk
de hvilende m som de vises (fletten strikkes ifølge
6. omg), strikk opp 1 m ved skuldersømmen, strikk
opp 7 (7) 8 (10) m frem til de hvilende m, strikk 1 vr,
strikk fletten ifølge 10. omg, strikk 1 vr, strikk opp 7
(7) 8 (10) m = 76 (76) 80 (88) m.
Sett sammen omg og fortsett rundt som m viser, dvs.
alle m imellom flettene strikkes vr og flettene følger
sin respektive rapport, fortsett til du har strikket ytterligere 15 omg. Siste omg er forstykke-flettens 2.
omg.
Fell av slik: Alle vrangmasker felles av med elastisk
avfellning (se spesielle teknikker), alle rettmasker felles vanlig av. Klipp av garnet.

Side 3
Gjenta pkt. 2-6 til det er 1 (vrang)m igjen på venstre
p.
Avslutning:
7. På forsiden stikkes nålen inn fra høyre mot venstre
i den første felte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6.
Alle masker er felt. Fest tråden godt.
Strikk den andre kanten rundt erme på samme måte.
Vrangbord nede
Strikk opp m fra retten langs oppleggskanten med 1
tråd av hver kvalitet med 5 mm rundpinne, slik:
Begynn ved starten av omg og strikk opp 9 (11) 13
(15) m frem til første flette, strikk opp 6 m i flettens forreste maskeledd og strikk opp 6 m i flettens
bakerste (flettens 4 ”ben” ligger over hverandre, det
skal IKKE strikkes opp m i de bakerste maskeledden
på den midterste flettens 12 m), strikk opp 6 (6) 7
(9) m langs vr m imellom flettene, fortsett videre
rundt, strikk opp 12 m i hver flette og 6 (6) 7 (9) m i
hvert vr felt i mellom flettene, i siden strikkes det opp
18 (22) 26 (30) m, og avsluttes med å strikke opp 9
(11) 13 (15) m = 132 (140) 152 (168) m.
Strikk 10 omg vrangbord (1 r, 1 vr).
Fell av med italiensk avfelling som på ermekantene.
Montering
Fest alle løse tråder. Vask vesten ifølge anvisningerne
på banderolen. La den tørke liggende flatt på et håndkle.

Ermekant
Kanten rundt ermeme strikkes i en tråd av hver kvalitet med 5 mm rundpinne, slik:
Start midt i ermehullets bunn og strikk opp 70 (88)
90 (100) m opp langs rettsiden av ermehullet, sett
sammen omg.
Strikk 6 omg vrangbord (1 r, 1 vr).
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger
omkretsen av vrangborden, og fell av med italiensk
avfelling, slik:
1. Stikk nålen inn i 1. m på venstre p som om den
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m fra baksiden og
ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom 2. m, fra forsiden og ut på
baksiden.
4. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strikkes
rett og ta m av pinnen.
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mod venstre, i 2. maskes forreste maskeledd, trekk garnet
igjennom.
6. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strikkes
vr og ta m av pinnen.
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