
Opskrift 4401 Stribet babyvest i Katmandu 
 
Størrelse: 6 12 24    mdr. 
 
Mål 
Vidde, ca.: 50 (55) 62    cm     målt lige under ærmegabene 
Længde: 26 (28) 31    cm     målt fra skulder til nederste kant 
 
Garn:                       Katmandu (19 % yak, 37 % bambus, 36 % merinould, 8 % polyamide,  
                                 25 g = 125 m) fra Cewec 
 
Garnforbrug: 1 (1) 1         ngl af hver i fv. 6 koks, fv. 5 grå og fv. 02 karrygul 
  
Pinde: Rundpind nr. 3 (40 eller 60 cm), rundpind nr. 3½ (40 eller 60 cm), hæklenål nr. 3 
 
Tilbehør: 3 små knapper 
 
Strikkefasthed: 27 m og 40 p i glatstrikning på p nr. 3½ = 10 x 10 cm. 
 Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 
 
Særlige forkortelser:  
m = masker / r = ret / vr = vrang /p = pind / omg = omgang / fm = fastmaske / rk = række /  

arb = arbejdet / * * = gentag mellem stjernerne 

 
Mønster: 4 omg koks, 4 omg grå. 
 

Krop: 

Slå 128 (144) 160 m op på rundpind nr. 3 med karrygul og strik 6 p r, (der strikkes frem og tilbage på  

rundpinden). 

Skift til rundpind nr. 3½ og lav stribemønster til arb måler 16 (18) 20 cm. 

Nu deles op til for- og bagstykke således: 

Markér omgs beg og modsatte side. Slut af efter 2. omg i mønster og lav ærmegab: På 3. omg i den  

sidste stribe lukkes de sidste 10 (11) 12 m på omg af, luk de første 10 (11) 12 m af på 4. omg, strik til 10 (11) 12

 m før modsatte mark, luk 20 (22) 24 m af og strik omg færdig. 

Bagstykke: Strikkes frem og tilbage. Strik 6 (7) 8 cm over alle 44 (50) 56 m, på sidste p i sidste stribe lukkes de

 midterste 24 (26) 28 m af. Strik 3 (4) 5 cm over begge stroppers 10 (12) 14 m og luk af. 

Forstykke: Strikkes frem og tilbage. Strik 4 (4) 5 cm lige op over alle 44 (50) 56 m på forstykket. På  

sidste p i sidste stribe lukkes de midterste 24 (26) 28 m af. Strik 5 (7) 8 cm lige op over begge  

stropper. Slut med samme stribe, som på ryggen. 

Montering: Sy højre skulder sammen. 

Tag m op i kanterne i ærmegab og halsudskæring med p nr. 3 og karrygul således: Tag 3 m op for  

hver stribe og 1 m i hver af de aflukkede m. Strik 6 p ret, hvor der tages 2 m ind i hjørnerne på 2., 4.  

og 6. p. Luk af. 

Venstre skulder: Hækl 1 rk fm med karrygul over den øverste kant på bagstykkets venstre skulder. 

Knaphuller: På forstykkets venstre skulder hækles 1 rk fm med knaphuller i karrygul, ved at hækle 3  

lm, hvor knaphullet skal være. Pres vesten let under et fugtigt stykke og sy knapperne i. 

Design: Sisse Chytræus                            

  


