
TOP MED RUND BÆREKRAVE 
 

Materiale: Vital, 100 % uld superwash. 

Alternativ: Vidal Alpaca, 100 % baby alpaca. 

Extrafine merino 120, 100% Wool superwash. 

Machu, 100% Alpaca. 

Merino Cotton, 50% uld/50% bomuld. 

Bommix, 50 % bomuld / 50 % acryl. 

Bommix Bamboo, 70 % bamboo / 30 % bomuld. 

Valencia, 100% Cotton. 

Cotton Linen, 30% linen/70% cotton. 

Olivia, 50 % bomuld / 50 % acryl. 

Artic, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL) XXL. 

Brystvidde: 84 (92) 100 (108) 116 cm. 

Hel længde: 50 (51) 52 (53) 54 cm. 

Garnforbrug:  

Bundfv: 5 (5) 6 (7) 8 ngl á 50 g fv. 120. 

Kontrastfv. 1: 1 ngl á 50 g, alle str. fv. 183. 

Kontrastfv. 2: 1 ngl á 50 g, alle str. fv. 180. 

Kontrastfv. 3: 1 ngl á 50 g, alle str. fv. 3771. 

Pinde: Rundp nr. 3½ og 4 (40 og 80 cm). 

Strikkefasthed: 23 m og 28 p = 10 x 10 cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Forklaringer: 

ret = ret på ret og vrangsiden 

glat = ret på retsiden 

1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den ene r 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, dr = drejet, sm = 

sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, beg = 

begyndelsen, slutn = slutningen, gent = gentag, omg = 

omgang. 

 

BULLEN: 

Slå 184 (202) 220 (238) 256 m op på rundp nr 4 med 

bundfv. Skift til rundp nr 3½ og strik 2½ cm rib 1 r, 1 vr. 

Skift til rundp nr 4 og fortsæt i glat. Når arb måler 31 cm, 

strikkes således:  

1., 3. og 5. omg: 9 (11) 13 (14) 16 vr, 74 (79) 84 (91) 96 r, 

18 (22) 26 (28) 32 vr, 74 (79) 84 (91) 96 r, 9 (11) 13 (14) 16 

vr.  

2. og 4. omg: Strik alle m ret. 

6. omg: Luk 6 (8) 10 (11) 13 m (= ½ ærmegab), strik 80 

(85) 90 (97) 102 m, luk 12 (16) 20 (22) 26 m (= 

ærmegab), strik 80 (85) 90 (97) 102 m, luk de sidste 6 (8) 

10 (11) 13 m (= ½ ærmegab). Nu strikkes hver del 

færdig for sig.  

 

RYG: 

Strik frem og tilbage over 80 (85) 90 (97) 102 m. De 3 

yderste m – i hver side – strikkes i ret på alle p hele vejen 

op, de øvrige m strikkes i glat. På hver retsidep tages 

ind således: 3 r (= kant), 1 enk indt, strik r til de sidste 5 

m, - så 2 r sm, 3 r (= kant). Næste p: 3 r, strik vr til de 

sidste 3 m, - så 3 r. Gent disse 2 p endnu 3 (4) 5 (6) 6 

gange = 72 (75) 78 (83) 88 m tilbage. Lad disse m hvile.  

 

 

 

1651 
(NO. 164) 

 

FORSTYKKE: 

Strikkes færdig helt som ryggen. 

 

ÆRMEKANTER: 

Slå 44 (48) 52 (58) 64 m op på p nr 3½ med bundfv. Strik 

7 p ret. Lad arb hvile og strik den anden kant på 

samme måde. 

 

SAMLING OG BÆREKRAVE: 

Nu samles delene på rundp nr 4 med bundfv. Strik først 

ryggens 72 (75) 78 (83) 88 m over på p, så den ene 

ærmekant, herefter forstykkets 72 (75) 78 (83) 88 m, og 

til sidst den anden ærmekant = 232 (246) 260 (282) 304 

m i hele omgangen. Strik endnu 0 (0) 1 (2) 4 omg ret. På 

næste omg tages jævnt ind til: 230 (240) 250 (270) 290 

m. Fortsæt efter diagram A = 23 (24) 25 (27) 29 mønstre 

á 10 m.  

Tag ind på 6. omg ifølge diagrammet. Nu 207 (216) 225 

(243) 261 m på p. 

Tag ind på 11. omg. Nu 184 (192) 200 (216) 232 m på p. 

Tag ind på 17. omg. Nu 161 (168) 175 (189) 203 m på p. 

Tag ind på 23. omg. Nu 138 (144) 150 (162) 174 m på p. 

Efter diagram A, strikkes de 8 omg af diagram B. 

Herefter fortsættes med bundfv og der strikkes 1 omg 

huller således: * 2 r sm, slå om *, gent fra * til * omg 

rundt. Skift til rundp nr 3½. Strik så 1omg r og tag jævnt 

ind til 136 (142) 148 (158) 168 m. Strik nu 2 omg vr, 1 omg 

r, så 3 omg rib 1 r, 1 vr. Luk af i rib. 

 

MONTERING: 

Pres toppen let på vr-siden med et fugtigt stykke over.  

 

 

 
Design og opskrift: Jonna Thue 

 

 

 

 

……………………………………..Fortsættes på bagsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 
 

 


