
New Life Community Organization- Ethiopia (NLCO) - http://www.newlifecommunityethiopia.org 

Humanitær organisasjon for fattige, foreldreløse barn og unge.   

Det blir mye stillesitting i kalde klasserom for små, tynne kropper, derfor oppfordrer vi alle til å 
strikke ullvester for barnehagebarn på New Life Community – Etiopia. 

 I NLCO- barnehagene lærer barna både amhariske og 
engelske bokstaver, og må vise at de kan ord som hører til 
den enkelte bokstav. De lærer også tallene på begge 
språk. Det er ønskelig at barna har knekt lesekoden før 1. 
klassestart.  
Vest i garn fra Hillesvåg ullvarefabrikk: 
http://www.ull.no/ 
Garnforbruk: Hjerte Superwash (12-4) 100)150 150 200 g.  Str.: 
(2) 4 6 8 år.  Vi trenger bare de 3 største størrelsene.  
Hel lengde: (32)  36 42 46 cm  Merk vesten med en,to eller tre 
blomster/ kryss el.lign, avhengig av størrelsen du strikker: liten/ 
mellom eller stor.slik at barna lett kan finne sin egen vest. 
(Bildet: Aktivisering ved NLA - førskolestud. )  

Str. fasthet: Prøvelapp:24 m x 32 p glattstrikk på pnr.3,5 Strikker du løst/fast kan du evt gå ned/opp et halvt nr. 

 Tips fra en strikker: Vestene blir sterkere og varer lengre dersom man legger opp med dobbelt garn. Det er typisk at 

et velbrukt plagg først ryker i opplegget, for det slites mye ved av- og påkledning. 

Bolen: Legg opp (152)– 164 – 
176 – 188 m på p. nr. 3,5. Strikk 
2 r. og 2 vr. Når arb måler ca 
(20) – 22 – 26 – 28 cm, deles 
arb i hver side med (76) – 82 – 
88 – 94 m på hver del. 
Ryggen: Strikk rett på de 2 
første maskene på hver pinne, 
for å få en ”strammere” 
ermekant. Fortsett med 2 r, 2 vr. 
som før, frem og tilbake. (ikke ta 
første m løs av). Når 

ermåpningen måler ca (12) – 14 – 16 – 18 cm felles de midterste (32) – 34 – 36 - 38 m for 
nakkeutringingen, og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre mot nakken 2 m (alle str). 
Strikk 2 p. rett.  Fell av. ((20) – 22 – 24 – 26 m til skulder).  
 
Forstykket: Del arbeidet på midten for V-utringingen med (38)– 41 – 44 – 
47 m på hver del, og strikk hver side ferdig for seg. (Husk: For å få en 
”strammere” ermekant strikkes rett på de 2 første m på hver pinne (ikke ta 
første m løs av). Fell for V-utr innenfor 1. kantmaske, hver 2. p, 5 ganger, 
videre hver 4. p til (20) – 22 – 24 – 26 m gjenstår til skulder.  Fortsett til 
samme lengde som på ryggen. Fell av. Strikk andre side tilsvarende. 
 
Montering: Lag pynt på vesten slik at ungene finner sin vest og rett str. 
(se beskrivelse øverst). Sy skuldersømmene. Ta opp fra midt bak i nakken. 
Ned langs V-utr, opp langs den andre siden og tilbake til beg på nakkeutr, 
et passe antall m. Str r frem og til bake( = rettstrikking/ eller riller). Beg 
med 1 p r på vrangen. Fortsett og strikk 2 p r (= 1 rille). Strikk 2 p r, men 
fell av på siste p. (Obs! Fell kun på 1. rille, 1 m på hver side av midtm i V-
utr og 1 m ca 4 m fra midt bak i nakken, denne gjentas ca 4 m før en snur 
bak i nakken)         (Stolt 4-åring med ny vest.) 

Garn får en ved å betale/skrive seg på liste(navn, adr/tlf) Garn kontonr: 1644 28 14388 merket ”Garn#  

Ferdige vester leveres etter avtale på SMS (95498386) Kristin Austegard (kristinaust5@gmail.com) 

 /NLA Sandviken/ NLA Breistein/ eller Salhus menighet v/Olav Aspholt (90957530)    
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