
TOP I TO LÆNGDER 
 

Materiale: Valencia 100% Cotton. 

Alternativ: 

Bommix Bamboo, 70% bambus/30% bomuld. 

Bommix, 50% bomuld/50% acryl. 

Cotton Linen, 30% linen/70% cotton. 

Merino Cotton, 50% Wool/50% Cotton. 

Extrafine merino 120, 100% wool superwash. 

Machu, 100% Alpaca. 

Olivia, 50% bomuld/50% acryl. 

Vidal Alpaca, 100% baby alpaca. 

Vital, 100% uld superwash. 

Artic, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kva-

litet, da løbelængden på garnet ikke altid er den sam-

me. Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr. 

 

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

Brystvidde: 83 – 90 – 97 – 104 – 132 – 110 cm 

Hel længde: 42/61 (44/63) 46/65 (48/67) 50/69 cm 

Garnforbrug: 4/7 (5/8) 5/8 (6/9) 7/9 ngl. á 50 g fv. 6007 / 

3004 

Pinde: Jumperp nr. 3 og 3½. 

Hæklenål: Nr. 3. 

Strikkefasthed: 21 m og 36 p i mønster = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, arb = arbejdet, 

sm = sammen, indt = indtagning, beg = begynd / be-

gyndelsen, kantm = kantmaske, omg = omgange, ensf 

= ensfarvet. 

 

Hvor der i opskriften kun står nævnt ét tal / én talrække 

gælder dette til alle str. 

Tallene inden / gælder til den korte model. 

Tallene efter / gælder til den lange model. Når der 

lukkes af til ærmegab og halsudskæring skal man pas-

se på at bevare det rigtige maskeantal, husk at ind-

tagninger af m altid skal følges af omslag = samme 

antal indtagn som omslag på hver p. 

 

RYG: 

Påp nr 3 slås 90 (97) 104 (Ill) 118 m op. Strik 4 p ret til 

kant. Herefter skiftes til p 3 h og der strikkes mønster 

resten af arb. Strik til arb i alt måler 25/44 (26/45) 27/46 

(28/47) 29/48 cm. Her lukkes til ærmegab i hver side for 

5,4,3,2 m. Fortsæt lige op med de rest 62 (69) 76 (83) 90 

m til arb måler 39/58 (41/60) 43/62 (45/64) 47/66 cm. 

Her lukkes til hals på den næste vrsidep (nemmest) for 

de midterste 28 (29) 30 (31) 32 m, og hver side strikkes 

færdig for sig. Luk yderligere i halssiden for 2,1 m, og 

når ryggen måler 

42/62 (44/63) 46/65 (48/67) 50/69 cm lukkes de rest 14 

(17) 20 (23) 26 m aftil skulder. 

 

FORSTYKKE: 

Strikkes som ryggen til arb i alt måler 31/50 (32/51) 

34/53 (35/54) 36/55 cm. Her lukkes på den næste 

vrangsidep for de midterste IO (11) 12 (13) 14 m, og 

hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere i halssi-

den for 3,3,2,2,1,1 m, og når stykket måler samme 

højde som ryggen, lukkes de rest 14 (17) 20 

(23) 26 m af til skulder. 

 

 

1721 
(NO: 170) 

 

MONTERING OG KANTER: 

Sy højre skulder sammen. 

Halskant: 

Med p 3 og fra retsiden af arb strikkes m op i 

halskanten. Strik ca 116 (120) 126 (130) 134 m op, strik 4 

p ret og luk herefter alle m af fra vrangsiden på 5. retp, 

pas på at aflukningen hverken strammer eller flaner. Sy 

halskant og venstre skulder sammen. 

Ærmegabskanter: 

Med p nr 3 og fra retsiden strikkes m op i ærmegabene. 

Strik 1 m op for hver p, men spring hver 3. p over. Strik 4 

p ret og luk herefter alle m af på 5.p (fra vrangsiden). 

 

DEN KORTE MODEL: 

Sy sidesømmene sammen indenfor kantm. 

 

DEN LANGE MODEL: 

Sy sidesømmene sammen indenfor kantm, men lad de 

nederste 10 cm være åben. 

Nu hækles rundt i slidserne således: 

Første slids: Fra retsiden af arb hækles 1 række 

fastm rundt i slidsen, begynd og slut helt nede i 

opslåningspinden, ved sidesømmen hækles kun en 

fastm, bryd garnet. 

Anden slids: Hækl på samme måde rundt her, fort-

sæt med at hækle rundt forneden, hækl 1 fastm i 

hver strikkede m, men spring over hver 4. m over. 

Rundt i første slids hækles i hver m, fortsæt hen til 

anden slids, og hækl til slut rundt i denne, bryd gar-

net. Hækl 1 omg fastm rundt i halskanten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


