
TVÆRSTRIKKET VEST 
 

 
 
Forkortelser: 

ret = ret på retsiden, og ret på vrangsiden. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, p = pind, beg = begynd, gent = 

gentag 

 

 
 

 
 

VENSTRE FORSTYKKE: 

Slå 84 (88) 92 (96) m op på rundp nr. 4½ og strik 3 p 

ret, frem og tilbage over alle m, - 1. p er arb vr-side. 

Placer nu 3 flytbare markeringer på arb r-side. 

Markeringerne placeres i lænken mellem 2 m: 1. 

markering placeres efter 54 (56) 58 (60) m, 2. mar-

kering efter de næste 11 (12) 13 (14) m, 3. marke-

ring efter de næste 11 (12) 13 (14) m. 

Strik vendepinde som beskrevet ovenfor til der er 

39 (42) 45 (48) retriller ved nederste kant (=beg af r-

sidep hvor arb er højest). Flyt markeringerne efter-

hånden som arb vokser. 

Næste p: Strik de nederste 54 (56) 58 (60) m og lad 

disse hvile på en m-holder.  

 

VENSTRE ÆRME: 

De øverste 30 (32) 34 (36) m danner venstre ærme 

og der fortsættes med vendinger – men nu kun 

ved den øverste 3. markering, til der er 36 (38) 40 

(42) retriller ved nederste ærmekant – sidste p strik-

kes fra vr-siden. Lad m hvile på en m-holder. 
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Det lige stykke under venstre ærmegab:  

Sæt de nederste 54 (56) 58 (60) m tilbage på 

rundp. Placer 1 ny markering i beg af r-sidep (= 

ærmegabets beg) og strik 13 (13) 14 (14) retriller 

lige op uden  

vendestrik, talt fra den nye markering. Nu er det 

lige stykke under venstre ærmegab strikket.  

 

RYGGEN: 

Placer 1 ny markering i beg af r-sidep (= ryggens 

beg). 

Strik nu videre over hele ryggen = de nederste 54 

(56) 58 (60) m + de øverste 30 (32) 34 (36) m idet 

der strikkes vendestrik ved 1., 2. og 3. markering 

som på venstre forstykke.  

Strik til der er 78 (84) 90 (96) retriller nederst på ryg-

gen (= beg af r-sidep hvor arb er højest), talt fra 

den nye markering. 

Nu er ryggen strikket. 

 

Det lige stykke under højre ærmegab: 

Placer en ny markering i beg af r-sidep, og strik 13 

(13) 14 (14) retriller lige op uden vendestrik, over de 

nederste 54 (56) 58 (60) m. De øverste 30 (32) 34 

(36) m hviler på en m-holder imens.  

Nu er det lige stykke under højre ærmegab strikket.  

 

HØJRE ÆRME: 

Strik videre over de øverste 30 (32) 34 (36) m som 

danner højre ærme. Strik kun vendinger ved den 

øverste 3. markering, til der er 36 (38) 40 (42) retriller 

ved nederste ærmekant som på venstre ærme. 

Sidste p strikkes fra vr-siden. 

 

HØJRE FORSTYKKE: 

Placer en ny markering i beg af r-sidep (= beg af 

højre forstykke). Strik så, over alle m med vendinger 

ved 1., 2. og 3. markering til der er 37 (40) 43 (46) 

retriller ved nederste kant (= beg af r-sidep hvor 

arb er højest) og talt fra den nye markering. Slut 

med at strikke 4 pinde uden vendepinde så der 

afsluttes som der er beg på venstre forstykke. Afluk 

alle m på sidste p fra vr-siden. 

 

Rullekanter langs forstykkerne:  

Med rundp nr. 4 og fra r-siden, strikkes m op langs 

den ene forkant. Strik 1 m op for hver m langs kan-

ten. Strik 4 p omvendt glat = r på vr-siden og vr på 

r-siden. Afluk i vr på 4. p.  

Strik kant langs den anden forkant på samme må-

de.  

Obs: Hvis halskanten ønskes mindre kan der hækles 

1 række fastm langs den øverste kant. 
 

 

 

Vendepinde:  

*Strik til 1. markering, vend og strik til bunden,  

vend og strik til 2. markering, vend og strik til bunden, 

vend og strik til 3. markering, vend og strik til bunden, 

vend og strik til toppen, vend og strik til bunden*.  

Gent fra *-*.  

Bemærk: Trøjen strikkes i retstrikning, på tværs, frem og 

tilbage på rundp. 

Vigtigt: Beg og slut alle p med 1 r. Masken må ikke tages løs 

af! 

Materiale: Hjerte Fine, 100 % Fine Highland wool og 

Fur, 100% polyamid. 

Alternativ til Hjerte Fine: Hjerte Alpaca, 100 % alpaca, 

Mini Vital, 100% uld superwash, 

Exclusive Alpaca, 100% Baby Alpaca, 

Extrafine merino 150, 100% wool superwash, 

Grønhøj Kamgarn, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL)  

Garnforbrug:  

Hjerte Fine: 5 (5) 6 (6) ngl á 40 g 

Fur: 8 (8) 9 (10) ngl. á 50 g 

Brystvidde: ca. 90 (96) 102 (109) cm 

Hel længde: ca. 50 (52) 54 (56) cm 

Pinde: Rundp nr. 4½ (80 cm), rundp nr. 4 (80 cm) 

Strikkefasthed: 17 m ret i bredden og 16 retriller i høj-

den = 10 x 10 cm 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 


