
Opskrift 5005                     Poncho-vest 

 
Poncho-vesten strikkes oppefra og ned.  
 
Slå 116 (116) masker op på pind nr. 4, med 1 tråd af hver kvalitet, strik rundt i rib  
(1 ret, 1 vr) 3 cm. 
Strik ponchoen højere bagpå med vendepinde således: 
1. p: 28 m i rib som maskerne viser, vend 
2. p: VM, 102 masker rib som maskerne viser, vend 
3. p: VM, 97 masker rib som maskerne viser, vend 
4. p: VM, strik rib som masker viser til der mangler 4 masker før forrige vending. 
Fortsæt på denne måde til der er vendt 4 gange i hver side. 
Strik til omg start, strik 1 omg over alle masker i rib som masker viser og sæt 
maskemarkører (MK) ind til inddeling af skulder, for- og bagstykke. 
Husk alle VM strikkes kun som 1 maske. 
1 omg: sæt MK, 11 masker rib (skulder), MK, 47 masker rib (forstykke), MK, 11 
masker rib (skulder), MK, 47 masker rib (ryg) 
Skift til rundpind nr. 4,5 
De 11 masker til skulder strikkes hele tiden i alm. rib, for- og bagstykke strikkes i 
forskudt rib på hver 4. omg eller række 
 
1. omg: **skulder *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, UdtV, 47 masker forskudt rib 
*1 ret, 1 vr* 23 gange 1 ret, UdtH, flyt MK** gentag i alt 2 gange 
2. omg: **skulder *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, 49 masker rib *1 vr, 1 ret* 
24 gange 1 vr, flyt MK** gentag i alt 2 gange 

Størrelse: S/M (L/XL)     
Overvidde: 110 (120) cm      
Længde:   60  (65) cm     
Garn: 
 

Whisper Lace (70% uld, 30% silke, 50 g = 400 m) 
Anisia (76% kid mohair, 24% polyamid, 25 g = 235 m) 
fra Cewec 

Garnforbrug:  
Whisper Lace fv 110 
Anisia fv 45 

 
2 
4 

 
3 ngl 
5 ngl 

  
 

  

Pinde 
 

Rundpind nr.4 (40 cm) og 4,5 60 og 80cm 

Strikkefasthed (2 tråde) 22 m i rib = 10 cm på pind nr. 4,5  
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 
eller grovere pinde 

Bemærk 
 
 
 

Vendemaske = VM = tag 1. maske vrang løs af med 
garnet foran arb, træk i garnet så masken kommer til at 
ligne en dobbeltmaske. (Når der skal strikkes over 
masken, skal den kun strikkes som 1 maske.) 
Udtagning venstre = UdtV = tag lænken op forfra i 
mellem maskerne og strik den drejet ret 
Udtagning højre = UdtH = tag lænken op bagfra i mellem 
maskerne og strik den ret 
MK = maskemarkør 



3. omg: **skulder *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, UdtV, rib som masker viser til 
MK, UdtH, flyt MK** gentag i alt 2 gange 
4. omg: **11 masker rib *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, rib som maskerne 
viser, nye masker strikkes med i mønster, flyt MK** gentag i alt 2 gange 
5. omg: **skulder *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, UdtV, strik forskudt rib, ret 
over vr, og vr over ret, UdtH, flyt MK** gentag i alt 2 gange 
6. omg: **skulder *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, rib som maskerne viser, nye 
masker strikkes med i mønster, flyt MK** gentag i alt 2 gange 
7. omg: **skulder *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, UdtV, rib som masker viser til 
MK, UdtH, flyt MK** gentag i alt 2 gange 
8. omg: **skulder *1 ret, 1 vr* 5 gange, 1 ret, flyt MK, rib som maskerne viser, nye 
masker strikkes med i mønster, flyt MK** gentag i alt 2 gange 
 
Gentag 5. til 8. omg. til der er 111 (123) masker på både for- og bagstykke = 244 
(268) m i alt. 
 
Nu deles til for- og bagstykke, som stikkes hver for sig til ærmegab. Fjern MK 
 
Forstykke: 
Luk 11 masker af i rib (skulder) 
Fortsæt over de næste 111 (123) masker uden udtagning 
1. p: 111 masker i forskudt rib, ret over vr, og vr over ret. vend 
2. 3. og 4. p: som maskerne viser 
Gentag 1. til 4. pind til der lige stykke måler 12 (13) cm, slut med 2. eller 4. pind 
 
Bagstykke: 
Strikkes som forstykket, men bryd ikke garnet. Slut med samme pind som på 
forstykket. 
 
Krop  
Strik igen rundt 
1. omg: Nu starter opgangen her. Strik de 111 (123) masker på bagstykket i 
mønster, alt efter hvor der er sluttes efter de 12 (13) cm. Slå 11 nye masker op, strik 
de 111 (123) masker på forstykket i mønster, slå 11 nye masker op. 
Fortsæt rundt og strik de nye masker med i mønster som hidtil  
Strik til arb måler 16 (20) cm fra ærmegab 
Strik yderligere 5 cm i alm. rib (uden at forskyde for hver 4 omg). 
Luk af i rib. Hæft enderne 
 
   
Design og opskrift: Pia Stær 
 
 
  



 


