
Opskrift 2004 Børnevest i Marino Soft. 
 
Størrelse: 1 år (2 år) 3-4 år (5-6 år) 
 
Mål: 
Overvidde: 75 (78) 84 (86)     cm    
Længde: 32 (37) 40           (45)     cm    
 
Garn:                       Marino Soft (100 % akryl, 100 g = 330 m) fra Cewec 
 
Garnforbrug: 2 (2)           2  (3)         ngl.     fv 31 
  
Pinde: Jumperpind og rundpind nr. 4, 40 cm 
 
Strikkefasthed: 19 i retstrikning på p nr. 4 = 10 cm.  
 Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere  
                                  pinde. 
 
Tilbehør: 4, evt. 6 (store størrelse) pynteknapper 
 
Ryg: Slå 30 (34) 38 (42) m op på p nr. 4 og strik ret, samtidig med der slås 3 nye m op i  

begyndelsen af de næste 6 pinde, derefter 2 m op i begyndelsen af de næste 4 pinde og derefter 1 

m i begyndelsen af de næste 4 p. 

Strik nu *2 pinde lige op, 2 pinde, hvor der slås 1 m op i begyndelsen af p*. Gentag fra * til *. 

Strik derefter **4 pinde lige op, 2 pinde, hvor der slås 1 m op i begyndelsen af p**. Gentag fra ** til ** 

= 68 (72) 76 (80) m. Strik lige op til arb måler 31 (36) 39 (44) cm, luk de midterste 24 m af, strik lige  

op til skulder samtidig med der på næste p lukkes yderligere 1 m imod halsen. 

Når arb måler 32 (37) 40 (45) cm, sættes skuldermaskerne på en maskeholder, og den modsatte  

skulder strikkes på samme måde.  

 

Forstykke: Strikkes på samme måde som ryggen, til arb måler 27 (32) 35 (40) cm. Luk de midterste 

16 m af og strik hver skulder færdig for sig. Luk yderligere for 2, 1, 1, 1 m på hver anden p i  

Halssiden. Når arb måler samme længde som ryggen, strikkes skuldermaskerne sammen med  

ryggens skuldermasker og lukkes af. 

 

Hals: Strik fra r-siden 84 (88) 88 (92) m op i halsen på rundp. nr. 4 og strik rib, 2 r, 2 vr. Når kraven 

måler 16 (17) 18 (18) cm, lukkes løst af. 

 

Ribkant omkring vesten: Strik fra r-siden 212 (236) 260 (280) m op langs kanten på forstykket og  

212 (236) 260 (280) m op langs kanten på ryggen på rundp. nr. 4 og strik rib, 2 r, 2 vr. Strik 8 (9) 9  

(10) p. Luk passende stramt af. 

 

Montering: Sy 2 eller 3 knapper fast i ribkanten på hver side af forstykket (se foto). Der sys gennem 

ribkanten på både forstykke og ryg, så forstykket og ryggen er samlet i siderne. Den øverste knap  

ca. 11 (12) 13 (14) cm fra skuldersammenstrikningen og den næste 6 cm længere nede. 

Hæft ender. 

 

Design og opskrift: Cewec 

 


