STRIKKET SOMMERTOPP
Fin sommertopp i bomull. Enkle strikketeknikker, med litt krevende
vanskelighetsgrad.
Modell, bilder og oppskrift: Vilde Hatterud Eid
Dette trenger du:
• 200 (250) 300 (300) gram bomullsgarn. Strikkefasthet 17 masker i bredden 22
pinner i høyden= 10x10 cm
• Pinne str. 4, 60-80 cm til vrangbord
• Pinne str. 4,5, 60-80 cm til glattstrikk
• 2 strikkemarkører
• Målebånd
• stoppenål
Slik gjør du:
Arbeidet strikkes nedenfra og opp til armhulene på rundpinne. Forstykket og
bakstykket strikkes frem og tilbake hver for seg.
Start med bolen:
Her legges det opp 136 (148) 164 (180) masker på pinne 4. Begynn med å strikke 1
omgang rett. Videre strikkes det vrangbord rundt (= 2 rett/ 2 vrang) i 6 cm.
Sett en strikkemarkør i begynnelsen av omgangen, og en strikkemarkør etter 68 (74)
82 (90) masker. Disse markerer sidene på bolen.
Bytt til rundpinne 4,5 og strikk glattstrikk rundt. Når hele arbeidet måler 27cm. Her
strikkes det 2 riller (se forklaring nederst) over de midterste 14 (14) 18 (18) maskene i
hver side. (de øvrige maskene strikkes i glattstrikk).
Første omgang etter rillene felles det til ermehull. Fell av 3 (3) 5 (5) masker, strikk 62
(68) 72 (80) glattstrikk, og fell de gjenværende 3 (3) 5 (5) maskene. Klipp tråden.
Herfra skal forstykket og bakstykket strikkes ferdig hver for seg.
Forstykket:
Forstykket består nå av 62 (68) 72 (80) masker. Startforstykket fra vrangen og
fortsett med glattstrikk frem og tilbake. I tillegg skal det strikkes to kantmasker i rille i
hver side. Samtidig som dette skal det felles 1 maske i hver side til ermehull. (se
felletips nederst) fell slik på hver 2.pinne. (hver pinne på retten) 4 (5) 5 (7) ganger i
hver side. Det er nå 54 (58) 62 (66) masker på pinnen. Når siste felling til
ermehullene er gjennomført, strikkes det 1 pinne fra vrange med 2 kantmasker som
tidligere i hver side.
Bytt til pinne 4 og strikk slik fra retten: 2 kantmasker 2 rett, 2 vrang. Repeter dette til
det gjenstår 2 masker til kantmasker. Fortsett vrangborden slik i 4 cm.
Videre på neste pinne fra retten skal det strikkes 2 skulderstropper og felles for hals.
Skulderstroppene strikkes over 10 (10) 10 (14) m i hver side slik: str 2 m rillestrikk, 2
m vr, 2 m r, 2 m vr (største størrelsen: + 2m vr, 2 m r) og avslutt med 2 m rillestrikk.

Fell mellom skulderstroppene 34(38) 42 (38) masker. Avslutt p med den andre
skulderstroppen lik den første.
Skulderstropper:
De gjenværende 10 (10) 10 (14) maskene i hver side skal strikkes til skulderstropper.
Strikk vrangbord frem og tilbake med 2 kantmasker i rille i hver side til de måler 25
(27) 29 (31) cm (eller ønsket lengde). Fell av og strikk den andre på samme måte.
Disse skal festes i bakstykket.
Bakstykket:
Det er nå 62 (68) 72 (80) masker. Fra vrange startes det med glattstrikk frem og
tilbake med 2 kantmasker i hver side. Samtidig som dette, skal det på første pinne på
retten, felles 1 maske i hver side til ermehull. (på samme måte som på forstykket) Det
skal felles slik på hver 4. pinne hele 4 (5) 5 (7) ganger i hver side. Det er nå igjen 54
(58) 62 (66) masker på pinnen.
Når siste felling er gjennomført skal det strikkes 1 pinne vrang fra vrangen med 2
kantmasker i hver side. Bytt til p 4 og strikk først 2 kantm rillestrikk, deretter 2 vr, og 2
r til det står igjen 2 kantm som str i rillestrikk. Fortsett til vrangborden måler 4 cm.
Sy maskene i skulderstroppene sammen med de 10 ytterste maskene i hver side av
bakstykket. Fell så av.
Om ønskelig kan også maskene felles av og deretter sy skulderstroppene fast i
bakstykket.
Fest trådene.
Rillestrikk:
•

Rundt: 1 omgang rett og 1 omgang vrang vil gi 1 rille i høyden.

•

Frem og tilbake: 2 pinner rett vil gi 1 rille i høyden.

Felling (ermehullene):
Alle fellinger skjer fra rettsiden.
•

Felling etter 2 kantmasker: 1 maske tas løs over til neste pinne. Strikk neste
maske rett og løft den løse masken over masken som ble strikket.

•

Fellingen skjer etter 2 kantmasker. Strikk de 2 siste maskene før kantmaskene
sammen.

