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Side 2

TOP-DOWN VEST

OM DETTE DESIGN
Magic Vest er en simpel vest strikket oppe fra og ned. 
Ribkanterne på hele vesten består af en simpel ribkant, 
som afslutter vesten på en fin måde. 

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10x10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve
Opsl: opslag

BESKRIVELSER
Km: Første m tages løst over på næste p, som skulle den 
strikkes r, og sidste m strikkes altid r.

OPSKRIFT

Rygstykke
Slå 51 (58) 66 (72) 80 (86) 94 m op på p 6 mm. Strik frem 
og tilbage i glatstrik med en km i begge ender. Fortsæt 
sådan, indtil arb måler i alt 22 (22) 24 (24) 26 (26) 28 cm. 

På de næste 4 r-p skal der laves udtagninger på følgende 
måde:

R-p: 1 opsl, strik r p ud, 1 opsl.
Vr-p. 
R-p: 2 opsl, strik r p ud, 2 opsl.
Vr-p.
R-p: 2 opsl, strik r p ud, 2 opsl.
Vr-p.
R-p: 3 opsl, strik r p ud, 3 opsl. 
I alt 67 (74) 82 (88) 96 (102) 110 m.

Lad arb hvile.

Venstre forstykke
Saml de første 5 (5) 9 (12) 16 (19) 23 m op fra 
opslagskanten på bagstykket fra højre side. 
Strik glatstrik, så det passer med rygstykkets glatstrik med 
en km i begge ender. 

Strik 10 cm glatstrik med km.
På den næste r-p skal der nu påbegyndes udtagninger til 
halskant. Strik p ud og lav 1 opsl.
Strik vr tilbage med km.
Strik r p ud og lav nu 2 opsl. 
Strik vr tilbage med km. 

Nu skal de næste 3 r-p have hhv. 3, 4 og 5 opsl i enden 
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Str. XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Personligt brystmål 
cm: 76 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, 
cm: 84 92 102 110 120 128 138

Hel længde cm: 56 57 58 59 60 61 62

Forbrug, ngl.:  4 5 5 6 7 8 9

Pinde: Rundpind 5 og 6 mm (80 cm)

Tilbehør: Maskewire til hvilende masker

Kvalitet: Bumbo Magic Unicolor

Strikkefasthed: 16 m på p 6 mm = 10 cm

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.bumbo.dk. 
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med halskanten, så du til sidst har lavet i alt 15 nye m. I alt 
20 (20) 24 (27) 31 (34) 38 m.

Strik vr tilbage efter den sidste p med opsl. Lad m hvile. 

Højre forstykke
Strikkes som højre forstykke - bare omvendt. Her skal der 
laves opsl mod halskanten på vr-p. 
Når du har lavet den sidste p med opsl i enden, skal der 
strikkes r tilbage. 

Nu skal forstykkerne samles på følgende måde:
Strik de 20 (20) 24 (27) 31 (34) 38 m fra højre forstykke, slå 
11 (18) 18 (18) 18 (18) 18 nye m op og strik de 20 (20) 24 (27) 
31 (34) 38 m fra venstre forstykke. Der strikkes nu frem til 
tilbage over alle m i glatstrik med en km i begge ender. I alt 
51 (58) 66 (72) 80 (86) 94 m.

Fortsæt sådan, indtil arb måler i alt 22 (22) 24 (24) 26 (26) 
28 cm fra de opsamlede m. 

På de næste 4 r-p skal der laves udtagninger på følgende 
måde:

R-p: 1 opsl, strik r p ud, 1 opsl.
Vr-p. 
R-p: 2 opsl, strik r p ud, 2 opsl.
Vr-p.
R-p: 2 opsl, strik r p ud, 2 opsl.
Vr-p.
R-p: 3 opsl, strik r p ud, 3 opsl. 
I alt 67 (74) 82 (88) 96 (102) 110 m.

Nu skal forstykke og bagstykke samles. 
Strik forstykket ud og strik derefter de 67 (74) 82 (88) 96 
(102) 110 m fra bagstykket. I alt 134 (148) 164 (176) 192 (204) 
220 m. Strik nu rundt i glatstrik. 

Når arb måler i alt 51 (52) 53 (54) 55 (56) 57 cm målt fra 
opslagskanten på skulderen, eller indtil vesten har den  
ønskede længde minus 4 cm rib, tages der 10 m ind på 
den sidste p jævnt fordelt over hele p =  i alt 124 (138) 154 
(166) 182 (194) 210. Skift til p 5 mm og strik rib rundt (1 r, 1 
vr), indtil ribben måler 4 cm. Luk af.

Ærmekant
Saml 78 (78) 84 (84) 90 (90) 96 m op på p 5 mm. Strik rib 
(1r, 1 vr), indtil ribkanten måler i alt 4 cm. Luk af.

Lav den anden ærmekant magen til. 

Halskant
Saml med p 5 mm m op langs halskanten på følgende 
måde: 
Saml 38 (44) 44 (44) 44 (44) 44 m op langs rygstykkets 
halskant, saml 22 m op langs siden af halskanten, saml 
10 (16) 16 (16) 16 (16) 16 m op langs de opslåede m på 
forstykket, og saml 22 m op langs den anden side af 
halskanten. I alt 92 (104) 104 (104) 104 (104) 104 m. Strik rib 
rundt (1r, 1vr), til ribben måler 4 cm. Luk af.

Hæft alle ender.
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