
Strikkemønster- Nereid Fingerløse vanter 

Af Denise Sutherland 

Materialer  

Garn : Strømpegarn.ca. 400m pr 100g.  

Pinde : 2.25 mm strømpepinde, den rette størrelse for at strikkefastheden 
passer.  

Strikkefasthed : ca. 28-30 masker : 10 cm i 1 ret og vrang rib.  

Forkortelser  

• dr = drejet ret 
• fm = flyt markør  
• l1 = tag 1 maske ud  
• 2 ret sammen = 2 masker løs af og strik dem sammen i bagerste lykke  

NB : Alle ret masker er strikke drejet ret  

Start:  

Slå 60 masker op ( det er til 5 gange mønster gentagelser) Lav en opslagning, 
elastisk.  

Fordel maskerne på 3 pinde: 24 masker på 1. og 3. pind og 12 på 2. pind.  

Hvis vanten ønskes bredere kan der istedet slåes 72 masker op, med 6 
gentagelser. 

Strik 7 rækker 1 vrang 1 drejet ret rib. Der skal startes med vrang.  

Følg det Tomatomus mønster og gentag 2 gange mønster A, 44 rækker. Når 
der er strikket 22 rækker skal det inden næste mønster, flyt den 1 maske på 
1. pind over på pind nr. 3 som sidste maske. Ligeledes skal der også flyttes 
mellem de andre pinde. 

Tommel udtagning: 

I 3. gentagelse af mønster A, der skal strikkes til række 12 (række 56 i alt). 

Række  13 : Strik  12 masker I mønster. Sæt en markør, tag en maske ud, 
strik en maske op i drejet ret, sæt en markør.Fortsæt resten af pinden i 
mønstret.  



Række 14 : Strik i mønster til 1. markør. 
fm, l1, 1dr, l1, fm (3 masker).Forsæt i mønster. 
 

Række 15 : Strik i mønster til 1. markør 
fm, 1dr, l1, 1dr, l1, 1dr, fm (5 masker). 
strik fortsæt I mønster 

Række 16 : Strik I mønster til 1. markør. 
fm, 1dr, l1, 1vr, 1dr, 1vr, l1, 1dr, fm (7 masker). 
fortsæt I mønster. 

Række  17 : Strik I mønster til 1. markør. 
fm, 1dr, l1, 1dr, 1vr,1dr,1vr,1dr, l1, 1dr, fm(9 masker). 
fortsæt I mønstret. 

Fortsæt udtagningerne til tommel mellem markørerne til der er 17 masker. De nye 
masker skal strikkes rib i vr/dr. Færdiggør 3. del af mønster A.  

Strik 7 rækker af 4. gentagelse af mønster A. De 17 tommel masker 
fortsættes I rib.. 

Række  8 : Sæt de 17 tommelmasker på en tråd, og forsæt i mønstret på de 
andre masker. 

Række9 : Fortsæt i mønster, strik henover de 17 tommelmasker der sidder på 
en tråd. 

Strik mønster A færdig 13 pinde mere. Strik 7 pinde rib. Vr/dr og luk af. 

Tag de 17 tommel masker op, samt 6-8 masker bag tomlen, strik 8 pinde rib 
vr/dr. Luk af. Hæft ender. 

Fortsæt og lave en mere. 
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