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Side 2

Str. S (S/M) M (M/L) L L/XL

Personligt brystmål 
cm: 84 88 92 96 100 105

Arbejdets overvidde, 
cm: 90 94 98 102 106 110

Hel længde cm: 67 69 71 73 75 77

Forbrug, ngl.:  6 7 7 8 8 9

Pinde: Rundpinde nr. 2½ og 3, 80 cm, hæklenål nr. 2½.

Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4 Organic

Strikkefasthed: 22 m og 33 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm

OM DETTE DESIGN
Blusen strikkes på rundpind op til ærmegabene.
Den viste model er strikket i Cotton 8/4 Organic fv 01.

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

OPSKRIFT
Slå 276 (284) 296 (304) 312 (320) m op på rundpind nr. 2½ 
og strik 3 cm i retstrik (skiftevis 1 omg ret og 1 omg vrang). 

Fortsæt derefter rundt i glat på rundpind nr. 3. Sæt et 
mærke i hver sidesøm = ved omgangens begyndelse og 
efter 138(142)148 (152)156(160) m. 

Tag ind i sidesømmene ved at strikke de 2 første m efter en 
sidesøm ret sammen og de 2 sidste m før en sidesøm ret 
overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret 
og træk den løst aftagne m over) = 4 m ind på en omgang. 

Strik disse indtagninger på hver 8. omg i alt 12 gange og 
derefter på hver 6. omg 5 gange = 208 (216) 228 (236) 244 
(252) m. 

Når arb måler 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm, deles det i 
sidesømmene til forstykke og ryg og hver del strikkes 
færdig for sig. 

TIP: Her kan du tilpasse længden på din top, hvis du 
ønsker den længere eller kortere.

Forstykke, 104(108)114(118)122(126) m
Luk til ærmegab i begge sider på hver 2. p for 1 x 5 m, 1 x 
4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m, 2 x 1 m og på hver 4. p for 7 x 1 m = 
58 (62) 68 (72) 76 (80) m. Når ærmegabet måler 14 (15) 16 
(17) 18 (19) cm, lukkes de midterste 16 (18) 20 (22) 24 (26) m 
til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i 
hals-siden på hver 2. p for yderligere 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 
m, 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 
23 (24) cm, lukkes de rester-ende 6 (7) 9 (10) 11 (12) m til 
skulder. Strik den anden side modsat.
 
Ryg, 104(108)114(118)122(126) m
Luk til ærmegab i begge sider som på forstykket = 58 (62) 
68 (72) 76 (80) m. Når ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) 22 
(23) cm, lukkes de midterste 40 (42) 44 (46) 48 (50) m til 
halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i 
halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Luk 
de resterende 6 (7) 9 (10) 11 (12) m i samme højde som på 
forstykket. Strik den anden side modsat.

Montering 
Sy skuldersømmene.
Med hæklenål nr. 2½ hækles 1 omg fastmasker og 1 omg 
krebsemasker (= fastmasker hæklet fra venstre mod højre) 
rundt langs halsudskæringen og langs hvert ærmegab.

SARA SOMMERTOP NO 2041
VERSION 1.0


