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Patentstrikket slipover vest som strikkes nedenfra og opp. 
 
Størrelser 
XS (S) M (L) XL (XXL)  
 
Mål 
Overvidde: 100 (105) 110 (115) 120 (125) cm  
Hel lengde: 48 (52) 54 (56) 58 (60) cm 
 
Strikkefasthet  
15 m glattstrikk på pinne nr. 7 = 10 cm 
 
Anbefalte pinner 
Rundpinne nr.7 
 
Garn 
Alpaca Bris fra Viking Garn, 60 % baby alpakka, 11 % merinoull og 29 % nylon  
 
Garnmengde 
313- grå: 4 (4) 5 (5) 6 (6) nøster 
 
Patentstrikk strikket rundt  
1. omg: *1 kast, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes vr, 1 r*, gjenta fra *-*.  
2. omg: *Strikk kastet og den løse m vr sm, 1 kast, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes vr *, 
gjenta fra *-*.  
3. omg: *1 kast, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes vr, strikk kastet og den løse m r sm*, 
gjenta fra *-*.  
Gjenta 2. og 3. omg oppover. 
 
Pantentstrikk strikket frem og tilbake 
1. p: Strikk 1 m i rillestrikk, *1 r, 1 kast, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes vr*, strikk fra *-* 
til det gjenstår 2 m, avslutt med 1 r og 1 m i rillestrikk. 
2. p: Strikk 1 m i rillestrikk, *1 kast, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes vr, strikk kastet og 
den løse m r sm*, strikk fra *-* til det gjenstår 2 m, avslutt med 1 kast, ta 1 m løs av p som om den 
skulle strikkes vr, 1 m i rillestrikk. 
3. p: Strikk 1 m i rillestrikk, *strikk kastet og den løse m r sm, 1 kast, ta 1 m løs av p som om den 
skulle strikkes vr, strikk fra *-* til det gjenstår 1 kast og 2 m, strikk kastet og den løse m r sm, 1 m i 
rillestrikk. 
Gjenta 2. og 3. pinne oppover. 

Bolen  
Legg opp 112 (120) 124 (136) 144 (156) m på rundpinne nr. 7. Sett et merke i begynnelsen av 
omg og etter 56 (60) 62 (68) 72 (78) m (= sidemerker). Strikk patentstrikk rundt til arbeidet måler 
29 (30) 31 (32) 33 (34) cm. Del arbeidet ved sidemerkene, og strikk for- og bakstykket ferdig hver 
for seg.  
 
Bakstykket  
= 56 (60) 62 (68) 72 (78) m.  
Fortsett med patentstrikk frem og tilbake. Strikk til ermehullet måler 18 (18) 19 (19) 20 (20) cm. 
Avlutt med en p fra retten og legg samtidig opp 11 (11) 13 (13) 15 (15) nye m i slutten av p = 67 
(71) 75 (81) 87 (93) m.  
Sett m på en maskeholder og strikk forstykket på samme måte.  
 
Bærestykket 
Sett alle m inn på samme rundpinne nr. 7 = 134 (142) 150 (162) 174 (186) m.  



De 11 (11) 13 (13) 15 (15) m som ble lagt opp i slutten av siste p på for- og bakstykket = 
skulderparti. Omg begynner bak på venstre skulder, før skulderpartiet. Strikk og fell slik: Ta 1 m vr 
løs av p, *strikk (1 vr, 1 vridd r) 4 (4) 5 (5) 6 (6) ganger, 1 vr, (ta 1 r løs av p) 3 ganger, flytt de 3 m 
tilbake til venstre p og strikk de 3 r sm i bakre m-lenke. Strikk patentstrikk rundt til det gjenstår 2 m 
før skulderpartiet, strikk 3 r sm*, gjenta fra *-* 1 gang til = 8 m felt i alt (m som ble tatt løs av i 
begynnelsen av omg inngår i den siste fellingen). Fell på samme måte på hver 2. omg 9 (10) 11 
(12) 13 (14) ganger = 54 (54) 54 (58) 62 (66) m.  
NB! På omg uten fellinger strikkes skulderpartiet i vrangbordstrikk med 1 vr, 1 vridd r, innenfor de 
ytterste m som strikkes r. La m stå på p.  
 
Halskant 
Strikk 1 omg vr, 4 omg r og fell løst av.  
 
Montering  
Strikk opp 1 m i hver m rundt ermehullet, men hopp over hver 4. m. Strikk 1 omg vr, 4 omg rett og 
fell løst av. Fest alle tråder.  
 

Vi vil gjerne se vesten din! Tagg den med 
#anytimeslipover og @strikkia på instagram! 

 

 
 

 
 


