
Plommerød vest, hals og lue 

Garn New Cedro 

Garnforbruk: 8-10 nøster 

 

Bakstykket: 

Legg opp 80 masker på rundpinne nr 7 og strikk 

frem og tilbake.  Strikk første pinne rett fra 

vrangen deretter fortsetter du med perlestrikk 

til arbeidet måler ca. 60 cm.  Nå skal det felles 

for ermehull i begynnelsen av hver pinne 4, 3, 2, 

2, 1 masker, totalt 12 masker i hver side. Det er 

nå 56 masker igjen på pinnen. Strikk videre til 

arbeidet måler 82 cm. 

Skrå nå skulderen ved å felle 5 masker i 

begynnelsen av hver pinne. Samtidig felles de 

midterste 20 maskene til nakken. Strikk hver 

side av halsen for seg og fell av 1 maske i 

begynnelsen av neste pinne fra nakkesiden. 

Deretter fortsetter du å felle for skulder i 

begynnelsen av hver pinne fra ermehullsiden 6 

masker to ganger. 

 

Høyre forstykke: 

Legg opp 42 masker og strikk perlestrikk til arbeider måler 60 cm. Fell for ermehull 4, 3, 2, 2, 1. Når 

arbeidet måler 16 cm. fra første ermehull-felling  felles for hals i begynnelsen av hver pinne fra 

fremre kant 4, 3, 2, 2, 1, 1.  Det er nå 17 masker igjen. Fortsett til arbeider måler 82 cm. Nå skal du 

skrå til skulder ved å felle i begynnelsen av hver pinne fra ermehullsiden 6 masker to ganger. Fell av 

resten. 

Strikk nå venstre forstykke på samme måte, bare speilvendt. 

 

Sy sammen skuldrene. Benytt liten rundpinne 7 og ta opp masker med litt under en centimeters 

mellomrom i ermehull-åpningene. Strikk første pinne rett fra vrangen og neste vridd fra retten 

samtidig som maskene felles av.  

Sett et merke i sidekanten ved ca. 38 cm fra ytre skuldersøm på begge sider. Denne markerer øverste 

del av lommeåpningen.  

 

Nå skal du strikke lommene: 

Legg opp 4 masker og strikk glatt fram og tilbake samtidig som du legger opp i slutten av hver pinne i 

hver side 2 masker 4 ganger og 1 maske 2 ganger. Du har da 24 masker på pinnen. Strikk til arbeidet 

måler 15 cm fra opplegget og avslutt med en pinne fra vrangen. 

Fell så den første masken på pinnen fra retten på rettsiden, og på slutten av hver pinne fra 



vrangsiden strikkes to masker vrangt sammen. Fortsett til det gjenstår 1 maske og klipp tråden og dra 

den gjennom masken.  

På den andre lommen gjør du likt men speilvendt slik at du feller 1 maske i begynnelsen av hver 

pinne fra vrangen samtidig som du strikker sammen de to siste maskene på hver pinne fra rettsiden. 

 

Fest den skrå avfellingskanten av lommene med nåler til sidekantene av forstykkene, slik at lommens 

glattside vender mot vrangen av forstykket. Sy fast lommene til forstykket med små sting fra retten 

av forstykket. Sy deretter sammen sidene fra vrangen men åpningen på lommene skal kun sys 

sammen med bakstykket. 

Benytt til slutt pinne nr 7 til å ta opp masker med litt under 1 centimeters mellomrom fra retten langs 

stolpene. Strikk første pinne rett fra vrangen og neste pinne vridd fra retten samtidig som maskene 

felles av. Gjenta det samme langs halskanten fra venstre forstykke og helt rundt til høyre, og til slutt 

langs lommekantene. 


