
TOP MED RIBKANTER 
 

Pasform: Kropsnær 

 

Materiale: Blend 50 % bomuld, 50 % acryl. 

Alternativ: 

Blend Bamboo, 70% Bamboo/30 bomuld. 

Alicante, 100% Cotton. 

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

Blend Bamboo, 70% bambus/30% bomuld. 

Camile, 50%Cotton/50% Acryl. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca. 

Extrafine merino 150, 100% merino uld. 

Hjerte Alpaca, 100% alpaca. 

Hjerte Fine Highland Wool, 100% fine Highland Wool. 

Kamgarn, 100% uld. 

Mini Vital, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

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

Modellens brystvidde:  84 (90) 96 (102) 108 cm. 

Hel længde forstk:  54 (56) 58 (60) 62 cm. 

Garnforbrug:  5 (5) 5 (6) 6 ngl. fv. 4200. 

Pinde: Jumperp nr 3 Rundp nr 3 (40 cm) til kanter. 

Strikkefasthed:  26 m / 34 p i glat på p 3 = 10 x 10 cm. 

32 m / 34 p i rib 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, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

RYG: 

Kanten forneden strikkes på tværs. På jumperp nr 3 slås 

27 m op. Strik rib 1 vr, 1 ret (1. p er vrangen af arb). Strik 

46 (49) 52 (55) 58 cm lige op - ca 164 (174) 186 (196) 208 

p - og luk af i rib.  

Nu samles m op langs den ene side. Med jumperp nr 3 

strikkes 118 (126) 132 (142) 150 m op - ca 1 m for hver p, 

idet hver 4. p springes over. Strik glat, idet der på hver 

20. (18) 16. (16.) 16. p tages 1 m ind - 3 m inde i hver 

side - således: Strik 2 m, 2 dr ret sm, strik til der er 4 m 

tilbage og strik 2 ret sm, strik p ud. 

Når der er taget ind 3 (4) 5 (5) 5 gange i hver side, rest 

112 (118) 124 (134) 140 m, fortsættes lige op til arb, fra 

kanten måler 30 (31) 32 (33) 34 cm - eller ønsket 

længde. 

Så lukkes af til ærmegab. Luk i hver side af for 5,3,2,2,2,2 

(5,3,2,2,2,2,2) 5,3,3,2,2,2,2 (5,4,3,2,2,2,2) 6,4,3,2,2,2,2 m. 

Derefter lukkes 1 m af 3 gange på hver 2. p i hver side, 

og til sidst 1 m på hver 4. p 3 gange i hver side = 68 (70) 

74 (80) 86 m. Strik lige op til ærmegabet måler 11 (12) 

13 (14) 15 cm. Her lukkes af til hals. Luk de midterste 34 

(36) 36 (36) 38 m af, og luk for yderligere 4,3,1,1 m mod 

halssiden. Fortsæt lige op over de rest 8 (8) 10 (13) 15 m, 

til ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 23 cm. Luk af. 

 

FORSTYKKE: 

På jumperp slås 17 m op. Strik rib på samme måde som 

på ryggen - samme længde - og luk af. 

Saml op og strik som på ryggen, til ærmegabet måler 4 

cm. Her lukkes af til hals som på ryggen. Når alle  

 

1715 
(NO. 170) 

 

indt er strikket, fortsættes til ærmegabet måler der 

samme som på ryggen. Luk af. 

 

MONTERING OG KANTER: 

Sy skulder- og sidesømmene sammen. Sy kun ca 3-4 m 

sm ned i ribben forneden, så der dannes slids. 

Halskant: Med rundp nr 3 og fra retten af arb, strikkes m 

op rundt i halsen. Midt for og bag, strikkes 1 m op for 

hver aflukket m. Langs de lodrette sider, strikkes 1 m op 

for hver p - spring hver 4. p over. I alt et lige m-antal. 

Strik 6 omg rib 1 ret, 1 vr og luk jævnt af i rib.  

Ærmekanter: Med rundp nr 3 (40 cm) strikkes m op rundt 

i ærmegabet. Beg ved sidesømmen, og strik ca 28 (30) 

32 (34) 36 m op i hver af buerne på forstk og ryg. Langs 

den lodrette side, strikkes op som i halsen. I alt et lige m-

antal. Strik 6 omg rib. 

Ærmestrop: Tæl 22 m ned fra skuldersømmen på 

forstykkets ærmekant, og sæt et mrk. Tæl yderligere 17 

m (= strop-m) ned herfra, og sæt et mrk. Luk nu 

ærmekantens m af i rib, til de 17 m, som strikkes i rib. Luk 

resten af omg m af. Sæt garnet til og strik ca 18-19 cm 

rib over de 17 m. Lad arb hvile. 

Sy enderne af stropperne på, på ryggens ærmekant - 

beg ca 26 m nede - med m-sting. 
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