Lilla top med broderi
Garn: Et blandingsgarn bestående af 60% bomuld og
40% hør fra Lana Grossa.
Rundpind nr. 4.
Strikkefasthed: 20½ m = 10 cm.
BUL: Slå 188 m op. Strik glat 8 cm. Sæt mærker i
begge sider med 94 m på for- og bagstykke. Tag ind til
talje: Strik til 4 m før mærket. 2 r dr sm, 4 ret, 2 r sm.
Tilsvarende i den anden side. Strik 8 omg og strik næste
indtagning: Strik til 3 m før mærket. 2 dr r sm 2 r, 2 r
sm.
Strik lige op til arb måler 28 cm efter sidste indtagning.
Luk til ærmegab med 4 m på hver side af sidemarkeringerne i begge sider. Ialt 8 masker
lukket af under hver arm.
Ryg: Luk på de flg. pinde for 3 m, 2 m, 1 m, 1 m, 1 m i begge sider. Der er nu 66 m på
pinden. Strik lige op til hele arbejdet måler 53 cm. Sæt de midterste 26 m på maskeholder.
Luk mod hals for 2 m, 1 m, 1m. Der er nu 16 m på pinden. Strik over disse 16 m til der er
strikket 10 pinde talt fra hvor de 26 m blev sat på maskeholder.
For: Luk af til ærmegabsrunding som på ryggen. Derefter startes V-indtagning. Luk for 1 m
på hver anden pind til der er 16 m tilbage. Strik lige op til for- og rygstykke er lige høje.
Sy skulderen sammen med maskesyning.

HALSKANT: Masker strikkes op. Start på ryggen i venstre side lige efter de hvilende
masker: Strik 10 m op indtil skulderen, strik 42 m op langs den ene side af V-et foran, Sæt et
mærke, strik 42 m op på den anden side af V-et, 10 m på højre side af ryggen og til slut
strikkes de 26 hvilende m ret. Halskantes mønster strikkes således:
1. omg vrang,
2. omg: ret med indtagn midt for i v-et: Strik til to m før midtermarkering, 2 dr r sammen, 2 r
sammen.
3. omg; hulrække: slo, 2 r sammen. Fortsæt således til midtermærket, sidste m før mærket
strikkes ret. Første m efter mærket strikkes ret. Derefter hulrække: 2 r sm, slo resten af omg.
4. omg; ret med midterindtagning.
5. omg: vrang
6. omg: ret med midterindtagning.
7. omg: vrang.
8. omg: luk af i ret og lav også v-indtagning.

ÆRMER: Strik masker op i ærmegabet således: Start midt under armen og strik 18 m op i
aflukningsrundingen, derefter 26 m op til skulderpunktet. Disse masker strikkes op i de
yderste lænkemasker i ærmegabet. Tilsvarende ned langs den anden side. Ialt 88 m. Sæt et
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mærke midt under armen, hvor opstrikningen af masker startede og evt. også på
skulderpunktet. Strik 2 omg. glat rundt.
Begynd vendestrik for at forme ærmet: Strik til 18 m før mærket under armen. Vend. Strik
vrang tilbage til 18 m før mærket under armen. Vend. Fortsæt med at strikke frem og tilbage
og vend 4 m før den sidste vending hver gang indtil der er 12 m ialt imellem de sidste
vendinger. 6 m. på hver side af skuldermærket og der er 6 vendinger på hver side af ærmet.
Strik nu hele vejen rundt i glatstrik, samtidig med der tages lidt ind under armen: 3 m. før
mærket under armen tages 2 dr r sm, strik 2 r, 2 r, sm. Ialt strikkes 3 omgange glat efter
vendingerne og der tages ind under armen på hver 2. omgang.
Herefter igen 2 vendinger mere i hver side: Vend 18 m. før mærket under armen. Næste
vending er 15 m før sidste vending. Vendingerne er på begge sider af ærmet. Strik en omg. r
med indtagning under armen. Derefter afslutning som halskanten. Der skal være 82 m tilbage
når der strikkes afslutning med hulbort.

BRODERI: Garnet til broderiet er samme slags
som toppen er strikket af i en matchende farve. Der
er brugt bagsting og bladene er broderet med Ysting med ”kort stilk” og det næste sting lagt så det
støder op til forrige. På den måde formes
bladribben.
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