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Enkel Rillevest 
 
Først en forklaring på størrelsen: Bomull er ”tungt”, og rillestrikk er svært elastisk. Det vil si at denne 
vesten kan bli bredere/smalere og lengre/kortere, avhengig av hvor mye du strekker den, men 
generelt blir den lengre ved bruk. Etter vask vil den bli smalere/kortere igjen. 
 
 
Str. Medium/Large 
 
Garn: Muskat (Drops) 100% bomull 50g = 100m 
Garnforbruk: 450g  = 9 nøster = 900 meter 
 
Overvidde: ca 54 cm x 2 = 108cm 
Hel lengde: ca 53 cm 
 
Rundpinne 3mm og 3,5mm 
 
Strikkefasthet: 20m i rillestrikk på p 3,5 = 10 cm 
 

 
Bakstykket: 
Legg opp 100m på pinne 3mm og strikk 3 cm rettstrikk frem og tilbake på rundpinnen. 
 
Skift til pinne 3,5mm og fortsett i rettstrikk til arbeidet måler 30 cm (eller ønsket lengde).  
 
Fell til ermehull i hver side som følger: 3m-2m-1m-1m-1m = 84 masker gjenstår. 
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Fortsett til ermehullet måler 23 cm eller ønsket høyde. Fell av. 
 
Forstykket: 
Strikk som bakstykket til og med ermefellingen. Fordi forstykket skal ha halsringning, skal du nå 
strikke til ermehullet er seks cm kortere enn bakstykket; i dette tilfellet (23-6=)17 cm. Strikk 32m, fell 
de neste 20m og strikk de siste 32m.  
 
Nå strikker du hver side for seg og feller til halsringningen, (det er fort gjort å ville felle mot 
ermehullet, men motstå den fristelsen!).  Fell først på pinnen fra halsen 4 ganger som følger: 3m-2m-
1m-1m = 25m gjenstår. Strikk til 23cm (eller ønsket høyde). Fell av.  
 
Gjenta på det andre stykket med felling også der langs halsringningen. 
 
Sy pent sammen og fest tråder. Bomullstråder har en tendens til å ville ”avfeste” seg, så la det bli 
igjen ca 1cm når du klipper av festetråden, så får du ikke så mange tråder som vandrer ut på retten 
av arbeidet.  
 
Jeg heklet fastmasker rundt ermehullene, men det kunne jeg ha spart meg, det ble like bra uten. 
Lykke til! 


