
TOP MED TERN 
 

Materiale: Alicante 100% bomuld. 

Alternativ: 

Arezzo lin, 29% linen/37% cotton/34% bamboo. 

Blend Bamboo, 70% bambus/30% bomuld. 

Blend, 50% bomuld/50% acryl. 

Camile, 50% bomuld/50% acryl. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca. 

Extrafine merino 150, 100% wool superwash. 

Hjerte Alpaca, 100% alpaca. 

Hjerte Fine Highland Wool, 100% fine Highland Wool. 

Kamgarn, 100% uld sw. 

Mini Vital, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kva-

litet, da løbelængden på garnet ikke altid er den sam-

me. Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr. 

 

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

Brystvidde: 80 – 90 – 100 – 110 – 120 cm 

Hel længde: 60 – 61 – 62 – 63 – 64 cm 

Garnforbrug: 

Fv 1: 4 – 4 – 5 – 5 – 6 ngl á 50 g fv. 1000 

Fv 2: 2 – 2 – 2 – 3 – 3 ngl á 50 g fv. 6007 

Pinde: Rundp nr 3 (40 + 80 cm) eller jumperp nr 3. 

Strikkefasthed: 26 m og 36 p i glat på p 3 = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 
Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, arb = arbejdet, 

sm = sammen, kantm = kantmaske. 

 

Bemærk: For – og bagstykke strikkes frem og tilbage på 

rundp eller jumperp. Start med at lave 4 (4) 5 (5) 6 små 

nøgler garn i fv 1 og 4 (5) 5 (6) 6 i fv 2 til intarsia / gobe-

lin strik. På hvert nøgle skal der være 4,5 m. 

 

Intarsia / gobelin: Hver firkant er 13 m x 18 p som svarer 

til 5 x 5 cm og strikkes glat i hhv fv 1 og fv 2. Ved hvert 

farveskift snos fv 1 med fv 2 på bagsiden og garnet 

strammes let til. Undgå at stramme for meget, men 

heller ikke for lidt så der opstår huller. 

 

Kantmaske: Den yderste m i begge sider er kantm. Fra 

retten strikkes den første kantm ret, den sidste kantm på 

pinden løftes vr løs af med garnet foran arb. De øvrige 

m på p strikkes som beskrevet. 

 

FORSTYKKE: 

På rundp nr 3 og med fv 2 slås 106 (119) 132 (145) 158 m 

op. Strik 4 p glat og 4 p omvendt glat. Resten af toppen 

strikkes i glat. Fra retten strikkes 1 kantm, 13 m i fv 2 = 1. 

firkant, dernæst 13 m i fv 1 = 2. firkant, 13 m i fv 2 = 3. 

firkant osv. til der er 1 kantm tilbage. Strik den. Fortsæt 

med at strikke gobelin / intarsia firkanter over de 13 m til 

der er strikket 18 p. Lav nye nøgler og fortsæt kantm, 

intarsia/gobelin, kantm, men hvor fv 1 placeres over fv 

2 og fv 2 placeres over fv 1. 

Gentag yderligere 1 gang således at der er 3 ’striber’ 

ovenpå hinanden med firkanter. 

Skift til fv 1 og strik 1 kantm, glatstrikning, 1 kantm. Når 

arb fra nederste kant måler 40 (40) 39 (39) 39 cm lukkes 

af til ærmegab. 

Ærmegab: 

I hver side lukkes af for 6 (6) 6 (7) 7 m til ærmegab. Her-

efter tages der 1 m ind på hver side af kantm og på 

hver 2. p i alt 6 (9) 12 (15) 18 gange. Strik lige op. 

1710 
(NO. 170) 

 

Halsudskæring - forstykke: 

Når arb fra nederste kant måler 50 cm lukkes de midter-

ste 18 (19) 20 (22) 22 m af. Herefter tages der i halssiden 

på hver 2. p 3,2,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,1,1,1) 3,3,2,2,2,1,1 

(3,3,2,2,2,1,1) 3,3,3,2,2,1,1,1 m ind. Strik lige op til arb fra 

nederste kant måler 60 (61) 62 (63) 64 cm. Luk skulde-

rens 20 (22) 24 (25 (27) m af. 

 

RYG: 

Strikkes som forstykket til og med ærmegab. Bemærk: 

Start med den modsatte farve firkant som der blev slut-

tet med på forstykket. 

Halsudskæring - rygstykke: 

Når arb fra nederste kant måler 58 (59) 60 (61) 62 cm 

lukkes de midterste 16 (17) 18 (21) 22 m af. Herefter 

lukkes der i nakkesiden yderligere af for 7,6 (7,7) 8,7 (8,7) 

8,8 m. Strik lige op til arb fra nederste kant måler 60 (61) 

62 (63) 64 cm og luk skulderens 20 (22) 24 (25 (27) m af. 

 

MONTERING, ÆRME- OG HALSKANT:  

Sy skulder- og sidesømmene sammen.  

Ærmekant: På p 3 og med fv 2 samles ca. 116 (126) 136 

(146) 156 m op i den yderste kantm i ærmegabet. Strik 

1. p r.  Strik 4 omg omvendt glatstrik og 4 omg glatstrik. 

Luk alle m løst af. Strik den anden ærmekant tilsvaren-

de. 

Halskant: På p 3 og med fv 2 samles ca. 124 (135) 144 

(154) 164 m op i halskanten Strik 1. p r.  Strik 4 omg om-

vendt glatstrik og 4 omg glatstrik. Luk alle m løst af. 

 

 

 
Design og opskrift: Kirsten Nyboe 


