
 
1683 KIMONOVEST 
 
Model i løs silhuet. 
 
Størrelser: s/m (l/xL) xxL 
Modellens overvidde (målt midt for): ca. 115 (125) 139 cm. 
Modellens længde: ca. 80 (83) 87 cm. 
 
Garn: Nettles Sock Yarn og Silk + Kid Mohair fra ONIONKnit 
Garnforbrug: 4 (5) 6 ngl á 50 g Nettles Sock Yarn i pudder fv. nr. 1028  

3 (3) 4 ngl Silk+Kidmohair i rosa fv. nr. 3004 
 
Pinde: Rundpind (80 cm) nr. 5½ 
 
Strikkefasthed: 17 m og 24 p i glat på p nr. 5½ = 10 x 10 cm. 
 
Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at 
overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde if. opskriften passer.  
 
m = masker / r = ret / vr = vrang / p = pind / dr = drejet / sm = sammen  
mark = markering eller markér / arb = arbejdet kantm-r = kantmasker strikkes ret  
v-udt = (venstredrejet udtagning) tag lænken op på p forfra med venstre p og strik den dr r. 
h-udt = (højredrejet udtagning) tag lænken op på p bagfra med venstre p og strik den r. 
 
Bemærk: Modellen strikkes oppefra og ned. Der strikkes i to tråde. 
 
Bærestykke: 
Slå 40 m (gælder alle størrelser) op med NETTLES SOCK YARN + SILK KID MOHAIR og strik første p (vr-side): 10 r, 
20 vr, 10 r. Sæt mark ind efter 10 m (forstykke), 20 m (bagstykke), de sidste 10 m er forstykke. 
Herefter laves udt på skulder: 
1.p: Strik r til 1 m før første mark, 1 v-udt, 2 r, 1 h-udt, strik r til 1 m før næste mark, 1 v-udt, 2 r, 1 h-udt, strik r p 
ud. 
2.p: 10 r, strik vr til 1 m før mark, 1 h-udt strikket vr, 2 vr, 1 v-udt strikket vr,  strik vr til 1 m før næste mark, 1 h-
udt strikket vr, 2 vr, 1 v-udt strikket vr, strik vr til der mangler 10 m, 10 r. 
Strik 1.-2. p 19 (21) 24 gange (= 48 (52) 58 m på forstykket / 192 (208) 232 m i alt). Bryd ikke garnet. 
Venstre forstykke:  
Strikkes over de første 48 (52) 58 m: (slå 1 m op i ærmesiden på første p (= 49 (53) 59 m). 
1.p: Strikkes r.  
2.p: 1 kantm-r, strik vr til der mangler 10 m, 10 r. Gent til arb måler 22 (24) 26) cm fra opdelingen. Slut med en r-p, 
og lad m hvile. 
Bagstykke:  
Strikkes over de næste 96 (104) 116 m. Med r-siden fremad sættes garnet til ved bagstykkets m. Slå 1 m op før 
første p strikkes og 1 m i forlængelse af første p (= 98 (106) 118 m). 
1.p: Strikkes r. 
2.p: 1 kantm-r, strik vr til der mangler 1 m, 1 kantm-r. Gent til arb måler 22 (24) 26) cm fra opdelingen. Slut med en 
r-p, og lad m hvile. 
Højre forstykke:  
Strikkes over de sidste 48 (52) 58 m. Sæt garnet til med r-siden fremad. Slå 1 m op før første p strikkes (= 49 (53) 
59 m). 
1.p: Strikkes r. 
2.p: 10 r, strik vr til der mangler 1 m, 1 kantm-r. Gent til arb måler 22 (24) 26) cm fra opdelingen. Slut med en r-p. 
Samling: 
Saml til krop således: 10 r, vr over højre forstykke, vr over bagstykket, vr over venstre forstykke til der er 10 m 
tilbage, 10 r. 
Nu strikkes lige ned over alle 196 (212) 236 m: 
1.p: Strikkes r 
2.p: 10 r, strik vr til der mangler 10 m, 10 r. Gent disse 2 p til arb måler 35 (36) 37 cm (eller ønsket længde minus 6 
cm) fra ærmegabet. 
Skift nu til r og strik 19 p r. Luk af i r fra vr-siden. 
Montering:  
Ærmekanter: Tag ca. 76 (80) 88 m op inden for kantm i ærmegabet. Strik 2 p r frem og tilbage. Luk af i r. 
Sy skuldersømmene sammen med madrassting. 
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