
art. 8962xxG

Alice by Permin
S-XL 7-8 4 n. 22



Vest 

Størrelse: S (M) L (XL)

Overvidde: 88 (96) 104 (112) cm
Længde: 50 (50) 52 (54) cm

Garn:  Alice by Permin fv. 22
Garnforbrug:  3 (4) 4 (4) ngl.

Pinde:  Rundp. (60 cm) nr. 8 & Rundp. nr 7 (40 & 60 cm).

Strikkefasthed:  15 m x 24 p i glat på p nr. 8 = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

Forkortelser: r = ret maske, vr = vrang maske, m = maske, arb = arbejdet, p = pind, omg = omgang, hjælp = hjælpepind.

For- og bagstykke: Slå 132 (144) 156 (168) m op på rundp. 7 og strik 7 cm rib (2 r, 2 vr) rundt. Skift til p nr. 8. Fortsæt 
rundt i glatstrik og sæt en markør i starten af arb og igen efter 66 (72) 78 (86) m. Når hele arb måler 20 (20) 22 (22) cm, 
lukkes der af til ærmegab, ved at lukke 3 (3) 4 (4) m, på hver side af markørerne = 60 (66) 70 (78) m til hver del.

Bagstykke: Strikkes frem og tilbage i glatstrik. Luk yderligere af til ærmegab for 2,1,1 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,2,1) m på hver 
anden p. i hver side = 52 (56) 58 (64) m. Strik lige op til hele arb måler 47 (47) 49 (51) cm. Sæt de midterste 22 (24) 24 (26) 
m på en hjælpep til hals, og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere på hver 2. p for 2,2,1 m mod hals = 10 (11) 12 (14) 
m. Luk af når arb måler 50 (50) 52 (54) cm. Strik den anden side på samme måde, bare spejlvendt.

Forstykke: Luk af til ærmegab som på ryggen. Når hele arb måler 40 (40) 42 (44) cm sættes de midterste 18 (20) 20 (22) 
m på en hjælpep til hals, og hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere på hver 2. p for 2,2,2,1 m mod hals = 10 (11) 12 
(14) m. Luk af når arbejdet måler 50 (50) 52 (54) cm. Strik den anden side på samme måde, bare spejlvendt.

Montering: Sy skulderne sammen. 
Halskant: Saml fra vestens retside 84 (92) 92 (96) m (inkl hvilende m) op, på rundp nr. 7 og strik 3,5 cm rib (2 r, 2 vr) rundt. 
Luk løst af i rib. 
Ærmekant: Saml fra vestens retside 92 (96) 96 (100) m op, på rundp nr. 7 og strik 3,5 cm rib (2 r, 2 vr) rundt. Luk løst af i rib. 
Hæft ender.


