
Opskrift 2801 Strikket top i Fiesta 
 

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

Brystvidde: 96 (106) 116 (126) 136 cm 

Hel længde: 60 (62) 64 (66) 66   cm  

Garn:                   Fiesta ( 40 % viscose, 35 bomuld, 25 % nylon) 50 g = 140 m 

Garnmængde: 6  (6)  7  (8)             9    ngl fv 02 

Pinde:   jumper pind nr. 4 ½, rundpind 4 til halskant, hæklenål 3 ½ 

Strikkefasthed: 19 m mønsterstrik = 10 cm på p 4 ½ 

OBS: Da garnet er ”levende”, tages målene med strikketøjet hængende på pinden. 

 

Mønster: 

1. p ( retsiden): 1 km,  strik  vrang til sidste m, som strikkes ret (km) 

2. p (vrangsiden): strik 1 p ret 

3. p ( retsiden): 1 km, * 1 r, slå om * gentag fra * til * og slut med 1 km 

4. p ( vrangsiden): 1 km, strik vrang samtidig med at omslaget slippes af pinden, så 

masken bliver lang, strik sidste m ret (km) 

Gentag disse 4 pinde.    

Ryg: Slå 92 (102) 112 (122) 132 m op med dobbeltgarn, bryd den ene tråd. Strik 5 pinde ret 

til kant. 

Fortsæt i mønster efter beskrivelsen til arb måler 20 (20) 21 (22) 23 cm før hel længde, sæt 

en mærketråd til markering af ærmegab og fortsæt lige op til 2 cm før hel længde. Sæt de 

midterste 36 (40) 44 (48) 52 m til hvile til hals og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere 

ved halsen for 1,1 m, og ved hel længde sættes de resterende 26 (29) 32 (35) 38 masker på 

en nål til skulder. Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.  

Forstykke: Strikkes som ryggen. Når arb måler 10 cm før hel længde, sættes de midterste 20 

(20) 22 (26) 30 m på en nål til hals, og hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere til hals, 

på hver 2. p for: 3,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,1,1) 4,3,2,1,1,1,1 (4,3,2,1,1,1,1) 4,3,2,1,1,1,1, og ved 

hel længde sættes de resterende 26 (29) 32 (35) 38 m på en nål til skulder. Strik den anden 

side færdig på samme måde, blot spejlvendt.  

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy sidesømmene sammen.  

Kanter: 

Hals: Saml ca. 110 (114) 118 (122) 126 m  op jævnt rundt i halsen.  Strik en omg vrang, 1 

omg ret og luk af i ret.  

Ærmekanter: Med hæklenål 3 ½ hækles en omgang fm rundt i hvert ærmegab. Begynd ved 

sømmen under ærmet og luk omgangen med en kædemaske til sidst.                                                
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