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Nordiske vante med inspiration fra ”Skråtrøje fra Sejerø”.
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Størrelse: Dame
Materiale: Strømpepinde nr. 3 og 3 ½.
Rauma finull, løbelængde 50 gram ca. 175 meter.
Farve A hvid
Farve B lys grå
Farve C pink
Farve D lys sennep
Farve E mørk grå
Farve F sort
Der anvendes 50 gram af hver af farverne A og B. Af de øvrige farver, som anvendes til snoede kanter og
”Kryds & bolle” borten, kan anvendes, hvad du måtte have af restegarn, der har samme løbelængde som
garnet i farve A og B.
Anvendte forkortelser:
r
vr
dr
m
Sm
tr
omg
5 vr sm

ret
vrang
drejet
maske(r)
Sammen
Tråd(e)
Omgang
Strik 2 masker vrang sammen. Tag næste maske løs af med garnet bag masken. Strik de følgende
to masker vrang sammen. Træk den løse maske over. Træk så masken fra der fremkom ved ”2
masker vrang sammen” over denne maske.

Ordforklaring:
Snoet kant:

Dekorativ kant, hvor der strikkes med mindst to tråde som føres på forsiden af arbejdet og snos om
hinanden for hver strikket maske.

Kryds 4 m:

Tag første maske af og lad den hænge løs foran arbejdet.
Tag de næste to masker løs af.
Efterfølgende maske tages af og hænger løs foran arbejdet.
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Nu samles den første løsthængende maske op på venstre pind. De to masker der blev taget løs af
flyttes fra højre pind over på venstre pind.

Den anden maske, der hænger løs foran arbejdet, sættes på venstre pind
Strik disse fire masker ret.

Venstre vante:
Slå med hvidt garn 56 m op på p 3 ½ og fordel m på 4 pinde. Nu strikkes en snoet kant med fire tråde.
Trådene vil komme til at sno sig om hinanden så det anbefales at bruge en tråd på ca. 1 meter af hver af de
fire farver, så bliver det nemmere at få snoet bort under strikningen.

Snoet kant strikket i fire farver:
1.omg: De fire tråde lægges foran arbejdet. Garnenderne, som der senere skal flettes en snor af, skal være
ca. 12 cm lange. Den første m strikkes dr vr med den første tr, næste m strikkes dr vr med den anden tr,
tredje m strikkes dr vr med tredje tr og fjerde m strikkes dr vr med den fjerde tr. Femte m strikkes dr vr med
samme tr som først m, idet tråden føres under de 3 andre tråde.

Cand. pæd. Anne Marie Nielsen

annemarie0404@hotmail.com

4

2.omg: Alle m skal strikkes dr vr med den farve de har, men nu skal tr, der skal strikkes med, går over de
andre tr, idet garnet tages ovenfra hver gang der strikkes en maske.

(Se eventuelt Vibeke Lind: Strik med nordisk tradition s.33 for nærmere beskrivelse af strikket, snoet kant)

Skifte til strømpe pinde nr. 3 og strik en omgang r med farve A.
Derefter strikkes «Kryds & bolle» borten med to farver A og C.
«Kryds & bolle» bort:
Omg 1: Med A, ret.
Omg 2: Med A, 1 r, *1 r med garnet slået to gange om pinden inden det trækkes igennem m, der skal strikkes
(denne m vil altså på næste omg blive en lang m), 2 r, 1 r med garnet slået to gange om pinden ind det
trækkes igennem m, der skal strikkes, 1 r. Gentag fra * omg rundt.
Omg 3: Med C, 1 r, * 1 m løs af, 2 r, 1 m løs af, (1 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r) i næste m. Gentag fra *. Slut med
1 m løs af 2 r, 1 m løs af, 1 r.
Omg 4: Med C, 1 r, * 1 m løs af, 2 r, 1 m løs af, 5 vr. Gentag fra * til der er 5 m tilbage. 1 løs af 2 vr, 1 løs af, 1
r.
Omg 5: Med C, 1 r, *1 m løs af, 2 r, 1 m løs af, 5 r. Gentag fra * til der er 5 m tilbage. 1 løs af 2 vr, 1 løs af, 1 r.
Omg 6: Med C, 1 r, * 1 m løs af 2 r, 1 m løs af, 5 vr sm. Gentag fra * til der er 5 m tilbage, 1 løs af 2 vr, 1 løs
af, 1 r.
Omg 7: Med A, 1 r, * kryds 4 m, 1r. Gentag fra * til der er 5 m tilbage, 5 r.
Omg 8: Med A, 1 r, * 4 r, 1 vr. Gentag fra * til der er 5 m tilbage, 5 r.

Gentage ”Kryds & bolle” borten 2 gange, den ene gang med farve D og anden gang med farve E som
erstatning for farve C.
Efter de tre omgange ”Kryds & bolle” borte strikkes en omgang r med farve A.
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Nu skal der over tre omgange strikkes en snoet kant med farve E og F:
Snoet kant med to farver over tre omg:
Omg 1: Med farve E og F. Strik skiftevis 1 r med hver af de to farver.
Omg 2: Hold begge tråde foran arbejdet. Der strikkes skiftevis med de to farver og hver m strikkes med den
farve den har. For hver m lægges den tråd, der skal strikkes under den anden tråd før m strikkes dr vr.
Omg 3: Hold begge tr foran arbejdet. Maskerne skal strikkes dr vr i den farve de har. På denne omg lægges
tr, der skal strikkes med over den anden tråd før m strikkes.
Efter denne snoede kant med to farver strikkes en omgang r med B. Tag på hver pind en m ud = 60 m og strik
en omgang mere med B.

Strik videre efter diagrammet med farve A og B. Diagrammet viser venstre vante. Der strikkes altså 22 m til
håndfladen, 3 m tommelfingerkile, 3 m sidebort, 29 m stjernemønster og 3 m sidebort. Når der er taget ud til
tommelfingerkilen og strikket 3 omg med de 11 m i kilen, sættes på næste omg disse 11 m på tyk trådende.
Slå med farverne A og B 13 nye m op og strik dem ind i mønsteret.

De 11 masker til kilen sat på en trådende.
De 13 nye masker strikket ind i mønsteret.

Strik indtagningerne efter diagrammet: Der tages ind på hver omg, en m på hver side af de tre
sidebåndsmasker. Når der er 13 m tilbage, det vil sige 6 m inde i hånden, tre sidebåndsmasker, 1 m på
forside og tre sidebåndsmasker trækkes en tråd igennem disse m og der hæftes.
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Tommelfinger:
Sæt de 11 m fra garnenden på en pind og samle med de farve A og B 16 m op rundt i hullet til tommelfinger.
Strik mønster og begynd indtagningerne som markeret på diagrammet. Bemærk at indtagningerne på
undersiden af tommelfingeren begynder en omg før indtagningerne på oversiden.
Når der på tomlens fremside er 3 m tilbage mellem de to mørke masker i hver side, strikkes de tre m sm til 1
m på følgende måde: 1m løs af, 2m r sm, træk den løse m henover. Nu er der 9 masker tilbage. Træk en tråd
igennem disse masker og hæft.
Strik højre vante. Vær opmærksom på at placere udtagningerne til tommelfingerkilen korrekt.
Montering:
Flet en snor af trådene fra den snoede kant. Hæfter alle ender. Skyl vanterne let i lunken vand, klem vandet
ud og af dem og lad tørre i et håndklæde.
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