
BESTEFARSVEST
Tradisjonelt og trygt



Bestefarsvest
Klassisk vest til hverdags og fest, perfekt for enkelt å pynte opp ethvert gutteantrekk.

Varier med mønster eller strukturer etter eget ønske!

Størrelser 
0-3 mnd (6-9 mnd) 1-2 år (3-4 år) 5-6 år

Overvidde
46 (50) 55 (60) 64 cm

Strikkefasthet: 
26 m/10 cm

Pinner
2,5 mm 40 (60) cm rundpinne + settpinner

Mykt garn 
Drops Alpaca (50g/167 m, 100% alpakka)

1 (1) 2 (2) 2 nøster farge A
1 nøste av farge B

Tradisjonsrikt garn
Rauma Finull (50g/175 m, 100% norsk ull)

1 (1) 2 (2) 2 nøster farge A
1 nøste av farge B

Modell 
3-4 år, Drops alpaca, lys perlegrå 9020 og grågrønn 7139



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Legg opp 120 (132) 144 (156) 168 m med farge B på p 2,5.
Strikk vrangbord rundt 1r/1vr i 2 (2) 3 (4) 4  cm. 
Bytt til farge A og strikk r rundt til arbeidet måler 
10 (15) 20 (23) 26 cm. 
Herfra deles arbeidet i for- og bakstykker.

Start omg med å felle av 6 m til erme, strikk 54 (60) 66 (72) 78 
(forstykke) og fell 6 m til det andre ermet. 
Strikk ut p (bakstykket) 

Bakstykke: 54 (60) 66 (72) 78 m
Fortsett i glattstrikk frem og tilbake. Fell 1 m i starten av hver p, 
totalt 2 ggr i hver side. 
= 50 (56) 62 (68) 74 m på p.
Strikk til bakstykket måler 12 (13) 14 (16) 18 cm fra ermehullet. 
Fell av de første 10 (12) 14 (16) 18 m, strikk 30 (32) 34 (36) 38 m, 
og fell av de siste 10 (12) 14 (16) 18 m. La de midterste m hvile 
mens du strikker forstykkene.

Venstre + høyre forstykke: 54 (60) 66 (72) 78 m
Strikk frem og tilbake, fell 1. m på hver p, totalt 2 ggr i hver side. 
= 50 (56) 62 (68) 74 m
Så deles forstykkene slik: Strikk 25 (28) 31 (34) 37 m, sett inn en 
mm. Strikk ut p.
Strikk nå forstykkene slik, et av gangen: Strikk frem og tilbake 
mellom ermekanten og mm. Fell 1 m hver gang du er ved mm, 
til det står igjen 10 (12) 14 (16) 18 m på p. Strikk til forstykket er 
like langt som bakstykket. Fell av. 

Sy skuldrene sammen fra vrangsiden.

Halskant: strikk opp ca 30 (33) 35 (40) 45 m i farge B langs 
venstre forstykke, strikk over de gjenværende 
30 (32) 34 (36) 38  m i nakken, Strikk opp tilsvarende antall m 
på det andre forstykket. Strikk frem og tilbake ca 2 (2) 3 (3) 3 cm 
vrangbord 1r/1vr. 
Fell av og sy fast endene av halskanten ved splitten foran, den ene 
oppå den andre. 

Ermer: Plukk opp ca 60 (66) 70 (80) 90 av m rundt ermehullene 
og strikk med farge B 1r/1vr rundt i ca 2 (2) 3 (3) 3 cm. Fell av. 

Fest alle tråder.

Bestefarsvest

k = kast
r = rett
vr = vrang
m = maske
p = pinne
ggr  =  ganger
omg  =  omgang
mm  =  maskemarkør, settes på p mellom to m.


