Nr 1

TOPP
Hefte 1307, Mandarin dame
Topp med hullmønster
Oppskrift: Lene Holme Samsøe
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 93 (100) 107 cm
Hel lengde: (49) 50 (51) 52 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
mini alpakka, sisu, mini duett
Garnmengde:
Hvit 1001: (250) 250 (300) 300
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3, og liten rundp nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, r på vr-siden
Første og siste m er kantm,
og strikkes r hele tiden
Bakstykke:
Legg opp (117) 127 (137) 147 m
på p nr 3. Strikk (litt fast) 2 p r
frem og tilbake (= rille).
Strikk videre slik:
1 kantm, (5) 6 (7) 8 m vrglattstrikk,
*mønster
etter
diagram, (10) 12 (14) 16 m vrglattstrikk*, gjenta fra *-* i alt
4 ggr, mønster etter diagram,
(5) 6 (7) 8 m vr-glattstrikk, 1
kantm.
Strikk med denne inndeling til
arb måler 28 cm.
Legg opp (23) 25 (27) 29 nye m
i hver side til ermer = (163) 177
(191) 205 m. De nye m strikkes
med i mønster, gjenta fra *-* i
alt 6 ggr.
Strikk til erme måler (19) 20
(21) 22 cm. Sett de midterste
(51) 53 (55) 57 m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.

Fell videre mot nakke annenhver
p 2,1,1 m = (52) 58 (64) 70
skulderm.
Strikk til erme måler (21) 22
(23) 24 cm. La m være på p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Legg arb til side.
Forstykke:
Legg
opp
og
strikk
som
bakstykke til arb måler ca (39)
40 (41) 42 cm.
Sett de midterste (33) 35 (37)
39 m på en hj.p til hals, strikk
hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
hals
annenhver p 3,2,2,2,1,1,1,1 m =
(52) 58 (64) 70 skulderem.
Strikk til arb måler samme
lengde som bakstykke og la m
være på p. Strikk den andre
siden på samme måte, men
speilvendt. Legg arb til side.
Montering:
Legg r-side mot r-siden, strikk 1
m fra hver p sm, samtidig som
det felles av.
Sy sm ermene og i sidene.
Ermekanter:
Strikk opp ca (114) 120 (124)
130 m på rundp nr 2½ rundt
ermene.
Strikk 7 omg glattstrikk rundt =
rullekant. Fell av.
Halskant:
Strikk opp ca (148) 152 (156)
160 m på rundp nr 2½ rundt
halsen (inkl m fra hj.p).
Strikk som ermekant.
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