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Side 2

BLOKHUS TOP

OM DETTE DESIGN
Blokhus Top er strikket oppefra og ned. Først strikkes 
forstykket og to bagstykker hver for sig, indtil de mødes 
under armen. Derefter strikkes rundt på rundpind. Til sidst 
strikkes halskanten på i dobbeltstrik.

Toppen består af to forskellige rib-mønstre. Det første 
er drejet rib, som går hele vejen ned langs armkanten 
på toppen og fortsætter ned langs siden. Mønsteret på 
for- og bagside består af ribmønster med striber. De to 
ribmønstre opfører sig forskelligt, og især ribmønstret 
med striber er med til at give en top, der falder smukt på 
kroppen. Overvidden er målt, hvor ribmønsteret er strukket 
ud, og derfor vil overvidden ikke føles kropsnær.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER OG VIDEOGUIDES
Ribmønster med striber 
Rts: r over alle m.
Vrs: *2r, 2 vr*, gentag * til *.

Rib med drejet r
Rts: *1 dr r, 1 vr*, gentag * til *.
Vrs: dr vr over dr vr og r over r. 

Glatstrik
R på rts, vr på vrs.

Udtagninger
H-udtagning r
Saml lænken imellem to m op bagfra og strik r.

H-udtagning vr
Saml lænken imellem to m op bagfra og strik dr vr.

V-udtagning r
Saml lænken imellem to m op forfra og strik dr r.

V-udtagning vr
Saml længen imellem to m op forfra og strik vr.

Kantmasker (km)
Første m strikkes altid r. Sidste m på p løftes løst af, som 
skulle den strikkes vr med garnet foran arb. 

VIDEOGUIDES 
Italiensk opslag (bruges i halskanten): På vej

Italiensk Aflukning: mayflower.dk/italienskaflukning

Dobbeltstrik: På vej

OPSKRIFT
Forstykke
Slå 44 (44) 44 (52) m op på pind 3,5.
Rts: Strik 1 km, 10 m dr rib, hvor der startes med dr r, 2 m 
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Personligt brystmål 
cm: 84 92 100 110

Arbejdets overvidde, 
cm: 84 92 100 110

Hel længde cm: 55 56 57 58

Forbrug, ngl.:  7 7 8 9

Pinde: Rundpind 3,5 og 3 og strømpepind 3

Tilbehør: 2 maskemarkører

Kvalitet: Mayflower Amalfi

Strikkefasthed: 21 m i mønster på pind 3,5

https://youtu.be/uaiAOtGBGmw
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glatstrik, sæt mm, 18 (18) 18 (26) m ribmønster med striber, 
sæt mm, 2 m glatstrik, 10 m dr rib (start med vr), 1 km. 
Vrs: 1 km, 10 m dr rib, 2 glatstrik, 18 (18) 18 (26) m 
ribmønster med striber (start med 2 vr), 2 glatstrik, 10 m dr 
rib, 1 km.

Nu påbegyndes udtagninger.
*Rts: Strik 1 km, 10 m dr rib, 2 glatstrik, flyt mm, 
h-udtagning, ribmønster med striber hen til før næste mm, 
v-udtagning, flyt mm, 2 glatstrik, 10 m dr rib, 1 km. 
Vrs: Strik 1 km, 10 m dr rib, 2 glatstrik, ribmønster med 
striber hen til næste mm, 2 glatstrik, 10 m dr rib, 1 km*.

Gentag * til * i alt 22 (26) 30 (34) gange = i alt 88 (96) 104 
(120) m. Flyt m over på en hvilesnor.

Højre bagstykke
Slå 22 (22) 22 (26) m op på pind 3,5. 
Rts: Strik 1 km, 10 m dr rib (start med dr r), 2 m glatstrik, 
sæt mm, 8 m ribmønster med striber, 1 km. 
Vrs: 1 km, 8 m ribmønster med striber (start med 2 r), 2 m 
glatstrik, 10 m dr rib, 1 km.

Nu påbegyndes udtagningerne.
*Rts: Strik 1 km, 10 m dr rib, 2 glatstrik, h-udtagning, 
ribmønster med striber hen, indtil der er 1 m tilbage, 1 km. 
Vrs: Strik 1 km, ribmønster med striber hen til næste mm, 2 
glatstrik, 10 m dr rib, 1 km*.
Gentag fra * til * i alt 22 (26) 30 (34) gange = i alt 44 (48) 
52 (60) m.

Flyt m til en hvilesnor.

Venstre bagstykke
Slå 22 (22) 22 (26) m op på pind 3,5. 
Rts: 1 km, 8 ribmønster i striber, sæt mm, 2 glatstrik, 10 m 
dr rib (start med vr), 1 km. 
Vrs: 1 km, 10 dr rib, 2 glatstrik, 8 m ribmønster i, striber 
(start med 2 vr), indtil der er 1 m tilbage, 1 km. 

Nu påbegyndes udtagningerne.
*Rts: 1 km, ribmønster i striber hen til før mm, lav en 
v-udtagning, 2 glatstrik, 10 m dr rib (start med vr), 1 km. 
Vrs: 1 km, 10 dr rib, 2 glatstrik, ribmønster med striber, indtil 
der er 1 m tilbage, 1 km*.
Gentag fra * til * i alt 22 (26) 30 (34) gange = i alt 44 (48) 
52 (60) m.

Stykkerne samles
Nu skal de tre stykker samles. Strik retpinde på den første 
p over alle tre stykker. Følg mønstrene, så de fortsætter 
ned. 

Strik først hen over alle m på forstykket, slå 1 m op, strik 
venstre bagstykke, strik højre bagstykke, slå en m op, sæt 
en mm, som markerer omgangsstart = i alt 178 (194) 210 
(242) m.

Strik rundt, som m anviser i hhv. dr rib og rib med 
stribemønster – flyt evt. mm, så de placeres de 4 steder, 
hvor mønsteret skifter.
Fortsæt, indtil arb måler 28 (29) 30 (32) cm målt fra dér, 
hvor stykkerne er samlet. 

TIP: Prøv toppen på undervejs, og tilpas længden efter 
egne mål. 

Skift til rundp nr. 3 og fortsæt den dr rib over alle m. Strik 
én gang 2 m dr r sm på hhv. for- og bagstykke, så m 
passer med den øvrige rib med dr r. Strik 5 cm rib med dr 
rib og luk af med italiensk aflukning. 

Halskant
Saml 22 (22) 22 (26) m op på pind 3 fra opslaget på 
venstre bagstykke. På højre side af maskerne slås 15 m op 
med italiensk opslag (M i begyndelsen tæller som første m 
og er en vrangmaske på opslagspinden). Det er lettest at 
bruge en strømpepind som anden strikkepind her – og den 
skal være pind 3.

**Pind 1: *1 r, 1 m løst af som skulle den strikkes vr med 
garnet foran m*, gentag i alt 7 gange. Den sidste m fra 
opslaget og den første/næste m fra de opsamlede m 
strikkes sm dr r. 

Vend

Pind 2: *Løft 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med 
garnet foran m, strik 1 r*, gentag * til * i alt 7 gange, og løft 
den sidste m løst af, som skulle den strikkes vr med garnet 
foran m. Vend. **

Gentag ** til **, indtil alle m i opsamlingen er strikket.
Når alle m i opsamlingen er strikket, skal der strikkes en 
løs dobbeltstrikket kant hen til forstykket. Her strikkes 
som beskrevet ovenfor - bortset fra den sidste m på 
første p, som før blev strikket dr r sammen med en m fra 
opsamlingen. Denne maske strikkes nu r, hvorefter der 
vendes. 

Når alle de opsamlede m på venstre bagstykke er 
strikket med i kanten, strikkes yderligere 14 (14) 18 (14) p 
dobbeltstrik uden opsamlede m. 
Saml 44 (44) 44 (52) m op fra opslaget på forstykket. 
Flyt m fra halskanten over foran de opsamlede m. Strik 
dobbeltstrik henover alle de opsamlede m, og strik derefter 
yderligere 14 (14) 18 (14) p dobbeltstrik uden opsamlede m.
Saml 22 (22) 22 (26) m op fra opslaget på højre bagstykke. 
Flyt m fra halskanten over foran de opsamlede m. Strik 
dobbeltstrik henover de første 14 (14) 14 (18) m. Nu skal der 
laves knaphuller.



Knaphuller
Hen over de næste 4 p skal knaphullet strikkes. Dette 
strikkes ved, at hver side af knaphullet strikkes i 
dobbeltstrik for sig.
**Strik *1 r, 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med 
garnet foran m* i alt 4 gange. Vend. 

Strik tilbage *1 r, 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med 
garnet foran m * i alt 4 gange. Vend**.

Gentag ** til ** i alt 3 gange og strik frem til næste 
vending, bryd garnet.

Nu strikkes den anden side af knaphullet:
**Strik *1 r, 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med 
garnet foran m* i alt 3 gange. Strik den sidste m dr r 
sammen med den opsamlede maske. Vend. 

Strik *1 m løst af, som skulle den strikkes vr med garnet 
foran m, 1 r* i alt 3 gange. Tag den sidste m løst af, som 
skulle den strikkes vr med garnet foran arb. Vend**.

Gentag ** til ** i alt 3 gange. På den sidste p strikkes også 
som ** til **, men i stedet for at vende skal der nu strikkes 
over m på den anden side af knaphullet, så knaphullet nu 
lukkes. 

Fortsæt med at strikke dobbeltstrik, indtil alle opsamlede 
m er strikket. Luk af med italiensk aflukning. 

Hæft alle ender. 


