


1847 - Top med rynkede striber i Mayflower Easy Care. 
 

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

Overvidde cm: 88 (92) 96 (100) 104 (108) 

Længde ca. cm: 53 (53) 57 (57) 61 (61) 

Fv. 03, Lysegrøn, ngl.: 4 (5) 5 (5) 6 (6) 

Pinde: Strikkepinde og rundpinde nr. 2½ og 4, 80 cm og rundpind nr. 2½, 40 cm. 

Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % Merino Uld, 185 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: 26 m i retstrik på p nr. 2½ = 10 cm, 20 m i glat på p nr. 4 = 10 cm, 23 m i 

mønster med rynkede striber måler i de retstrikkede striber 10 cm i bredden. 

4 p i retstrik på p nr. 2½ og 10 p i glat på p nr. 4 = 4 cm i højden. 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

Retstrik: Ret på alle pinde / Skiftevis 1 omg ret og 1 omg vrang. 

 

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / Ret på alle omgange. 

 

Mønster, rapport: 

1. p/omg, retstrik på p nr. 2½: Strik skiftevis 1 ret, 2 ret sammen 

2. – 4. p/omg: Retstrik på p nr. 2½. 

5. p/omg, glat på p nr. 4: Strik skiftevis 2 ret, 1 omslag 

6.p/omg, glat på p nr. 4: På omg strikkes maskerne ret og omslagene drejet ret. På pinde strikkes 

maskerne vrang og omslagene drejet vrang. 

7. – 14. p/omg: Glat på p nr. 4. 

Gentag 1. – 14. p/omg. 

 

Ryg og forstykke. 

Strikkes samlet på rundpind op til ærmegabene. 

Slå 306(318)336(348)360(372) m op på p nr. 2½. 

Strik 4 omg retstrik og derefter 8 omg glat på 

rundpind nr. 4 til flæse. Skift igen til rundpind nr. 

2½ og strik videre i mønster, idet der tages ind 

som angivet på den 1. mønsteromgang = 

204(212)224(232)240(248) m. Sæt et mærke ved 

omgangens begyndelse og efter 102(106) 

112(116)120(124) m til sidesømme. Når der 

strikkes retstrik på p nr. 2½ er der 204(212) 

224(232)240(248) m på omg og når der strikkes 

glat på p nr. 4 er der 306(318)336(348)360(372) 

m på omg. Fortsæt lige op i mønster.  Når arb 

måler ca. 35 cm = Flæsekanten forneden + 8 hele 

mønsterrapporter, strikkes 1. – 4. omg i  

 

 

 

mønsteret. Strik derefter yderligere 8 omg i retstrik 

og luk alle m af. 

 

Skulderstropper. 

5 cm i bredden. Slå 15 m op på p nr. 2½ og strik 

retstrik, idet den første maske på alle pinde tages 

vrang løs af med garnet foran masken, så der 

dannes kædekanter langs begge sider af arb. 

Strik lige op, til stroppen måler ca. 28(30)32(34) 

36(38) cm og luk maskerne af. Strik den anden 

strop mage til. Sy stropperne fast langs for-

stykkets overkant. Der skal være en afstand på 

ca. 14 cm mellem dem = 7 cm på hver side af 

midten af forstykket. Sy den anden ende af 

stropperne fast langs ryggens overkant med 

mindre afstand end på forstykket. 
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