


1839 – Strikket top i Mayflower Cotton 84. 

Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 74 (84) 94 (104) 114 (120) 134 (144) 

Længde ca. cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) 

Fv. 1452, ngl.: 4 (4) 5 (6) 6 (7) 8 (8) 

Pind: 3 

Rundpind (80 cm): 3  

Hæklenål: 3 

Kvalitet: Mayflower Cotton 84. 100 % Bomuld, 170 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret 26 m = 10 cm. Lodret 36 p = 10 cm. 

Tilbehør: 2 cm bredt stigeelastik til ærmernes nederste kant. 

 
 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Toppen er rummelig og kan bruges som top eller  ”vest” over en bluse/kjole. 
Toppen er strikket i glatstrik på rundpind ind til ærmegabene og kan strikkes af nybegyndere. 
På hver skulder er der en mindre træring ( diameter 3 cm) som samler for- og bagstykke. Disse ringe kan 
udelades og hver skulder sys i stedet sammen. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg/forstykke. 
1: På rundpind nr. 3 slås 
192(218)244(270)296(322)348(374) masker op: 
Strik 3 cm glatstrik og 1 omgang vrang 
(ombukningskant). Gælder alle størrelser. 
2: Strik 32(33)34(35)36(37)38(39) cm glatstrik fra 
vrangpinden. 
3: Del arbejdet i 2 dele (ryg og forstykke). Lad den 
ene del hvile. 
4: Luk af til ærmegab i hver side: 
Størrelserne XXS, XS, S lukkes for 2x5,1x4 
masker.  
Størrelserne M, L, XL, XXL, XXXL lukkes for 
2x5,1x4, og 1x3 masker.  
5: Del arbejdet i 2 dele. (Ved enkelte størrelser er 
maskeantallet et ulige tal, her lukkes 1 maske af 
hvor arbejdet deles = spidsen af v-udskæringen). 
Luk af til hals ved at strikke 2 masker sammen i 
begyndelsen af hver 4. pind. Samtidig fortsættes 
aflukningen til ærmegab ved at strikke 2 masker 
sammen i begyndelsen af hver 4. pind. Gælder 
alle størrelser. 
6: Fortsæt disse aflukninger i alt 
14(15)16(17)18(19)20(21) gange. Luk de 
resterende masker af på én gang idet aflukningen 
strammes.  
7: Strik den anden side spejlvendt. 
8: Strik de hvilende masker på samme måde. Se 
punkt 3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montering. 
1: Hækl en række fastmasker over samtlige 
kanter. (Både i hals og ved ærmegabene). 
2: Hækl 2 rækker krebsemasker. Krebsemasker 
er ”fastmasker” som hækles fra venstre mod 
højre. 
3: Buk og sy underste kant om mod vrangsiden. 
Hæft ender. 
4: Gør toppen fugtig og træk den i facon. 
5: Sy skulderne sammen med ringene. 
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