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BIBI 

STYLE 4920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
STØRRELSER  XS (S-M) L-XL 

OVERVIDDE I CM  84 (100) 116  

HEL LÆNGDE I CM  54 (54) 54-62  

 

GARNFORBRUG  

Antal ngl i fv. 03  4 (5) 7  

 

GARN    

CEWEC Jeans (100% recycled bomuld) 50 g = 155 m 

 

VEJLEDENDE PINDE   

Rundpind 3 og 3½ - 80 cm 

 
STRIKKEFASTHED   

24 m x 38 p glatstrik = 10 x 10 cm på p 3½ 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pind 
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OPSKRIFT 

 

BESKRIVELSE 

Bibi er en vest med strikket kvadratmønster i glatstrik og omvendt glatstrik. Den kan også strikkes kun i 

glat, hvis man ønsker det. Den strikkes nedefra og op. Vesten har åbne ærmegab og bred skulder for et 

moderen look. 

Den løber kun i 3 str. for, at det kan gå fint op i kvadrater, som er 20 m x 30 p, men man kan let regulere 

størrelsen ved at gøre kvadraterne større eller mindre, og så ændre maskeantallet tilsvarende, og så ellers 

følge opskriften for indtagninger til ærmegab og halskant. 

 

FORKORTELSER 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, dr = drejet ret, r-s = ret side, k-m = kantmaske 

 

KROP 

Slå 200 (240) 280 m op med rundpind 3 og strik rundt i rib *1 r, 1 vr* Gentag *til* indtil ribben måler 6 cm. 

Hvis den ønskes kortere eller længere kan man regulere højden på ribben. 

Skift til rundpind 3½ og strik i kvadrater. Start med at sætte en mærketråd. 

Dette er den ene side. Del maskeantallet 100 (120) 140 m, og sæt en mærketråd i den anden side. Strik 10 

r, derefter *20 vr, 20 r*. Gentag fra * til * til der er 10 m tilbage på omg, disse strikkes r. Forsæt kvadraterne 

30 omg. Hvert kvadrat er 20 m og 30 omg og strikkes i skiftevis glatstrik og omvendt glatstrik = 20 m r, 20 

m vr, omg rundt 30 gange, derefter strikkes omvendt, 20 vr (over retmaskerne), 20 r (over vrangmaskerne) 

30 omg. Fortsæt i mønstret til der er lavet 3 x kvadrat. For str. XL strikkes et kvadrat mere (eller der strikkes 

ønsket længde, så går det bare ikke op i kvadrater).  

Nu lukkes til ærmegab således: 

Luk 3 m af på hver side af mærketrådene = 6 m under hvert ærmegab. 

Lad forstykkets 94 (114) 134 m hvile, og strik ryggen færdig først. 

 

RYG 

Der strikkes nu frem og tilbage på pinden og lukkes videre af til ærmegab, på hver 2. p for 2,2,1,1, m så går 

det op med kvadrater plus en m som herefter er kantmaske = Sidste m på hver p strikkes herefter ret på 

alle pinde, 1. m tages dr vr løst af og er kantmaske = 82 (102) 122 m. Fortsæt lige op, stadig i kvadrat 

mønster til 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 42 (46) 50 m på en nål til hals, og strik hver skulder 

færdig for sig. 

Luk videre af til hals, på hver 2. p for 2,1 m = 17 (25) 33 m til skulder, som strikkes lige op til hel længde. 

Sæt m på en nål til hvile.  

Strik den anden skulder færdig på samme måde, blot spejlvendt. 

 

FORSTYKKE 

Luk videre af til ærmegab, på samme måde som på ryggen. Der er nu  

82 (102) 122 m på pinden. Strik til arb måler 11 cm før hel længde. Sæt de midterste 8 (12) 16 m på en nål 

til hals, og strik hver side færdig for sig. Luk af til hals, på hver 2. p for: 3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 m = 17 (25) 

33 m til rest til skulder, som strikkes lige op til hel længde. Sæt m på en nål til hvile. Strik den anden skulder 

færdig på samme måde, blot spejlvendt. 
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MONTERING  

Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende m på pinde. Læg arb ret mod ret. Med en ekstra pind 

strikkes 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med der lukkes af. Strik den anden skulder samme, på 

samme måde. 

 

HALSKANT 

Start ved skuldersømmen, og saml op med rundpind 3, 1 m i hver m/pind, men spring ca. hver 9. m/pind 

over. Dernæst de hvilende masker midt for, og videre til de hvilende nakkemasker, hen til skuldersøm. 

Maskeantal skal være deleligt med 2. Strik rundt i rib, 1 r, 1 vr, til halskanten måler 2,5 cm og der lukkes af i 

rib. 

 

ÆRMEGABSKANT 

Start i bunden under armen, og saml op med rundpind 3, 1 m i hver m/pind, men spring ca. hver 9. m/pind 

over. Maskeantal skal være deleligt med 2. Strik rundt i rib, 1 r, 1 vr, til ribkanten måler 2,5 cm og der 

lukkes af i rib. 

 

Hæft alle ender. Vask trøjen ifølge anvisning på banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre fladt på et 

håndklæde. 

 

CEWEC DESIGNTEAM - 2. UDGAVE  

Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 


