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TOP MED HULMØNSTER 
Materiale: Alicante 100% Cotton. 

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 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

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

Brystvidde: 92 (97) 102 (107) 112 cm. 

Hel længde:  45 (47) 49 (51) 53 cm. 

Garnforbrug: 5 (5) 5 (6) 7 ngl á 50 g fv 2122. 

Pinde: Jumperp nr 3. 

Hæklenål: Nr. 2½. 

Tilbehør: 5 små knapper. 

Strikkefasthed:  30 m/36 p let strakt = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

RYG: 

Slå 137 (145) 153 (161) 169 m op på p nr. 3. Strik 27 (28) 

29 (30) 31 cm lige op i mønster efter diagrammet (1. p 

er vrangen af arb). Luk i hver side til ærmegab på hver 

2. p for 6,4,3,2,2,1,1 (7,4,3,2,2,1,1,1) 8,4,3,2,2,1,1,1,1 

(9,4,3,2,2,1,1,1,1,1) 10,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1 m. Derefter 

lukkes for 1 m i hver side på hver 4. p 1(2) 3 (4) 5 gange 

= 97 (99) 101 (103) 105 m. 

Fortsæt lige op over disse m til arb måler 39 (40) 41 (42) 

43cm. Luk for de midterste 23 (25) 27 (29) 31 m, og strik 

hver side færdig for sig. Luk mod halsen for 7,3,2,1,1,1,1 

m. Strik lige op over de rest 21 m til hele arb måler 45 

(47) 49 (51) 53 cm. Luk af. 

 

FORSTYKKE: 

Strikkes som ryggen til arb måler 29 (30) 31 (32) 33 cm. 

Nu dannes slids ved at lukke de 3 midterste m. Strik hver 

side færdig for sig, idet der strikkes 10 cm lige op ved 

slidsen. Luk de 10 (11) 12 (13) 14 første mod slidsen af, 

og luk yderligere for 7,3,3,2,1 m. Fortsæt lige op over de 

rest 21 m, til arb måler det samme som ryggen. Luk af. 

 

MONTERING OG ÆRMEKANTER: 

Sy skulder- og sidesømmene sammen. 

Kant forneden. Med hæklenål nr. 2½, og fra retten af 

arb hækles 1 omg fm (ca. 1 fm for hver opslået m = et 

m-antal deleligt med 3). Næste omg med ”buer” 

hækles således: *4 lm, spring 2 m over, 1 kædem i 

næste m*, gentag *-*, og slut med 1 kædem i 1. lm af 

omg. 

Ærmekanter: Hækles som kanten forneden, idet der 

langs de lodrette sider hækles 1 fm for hver p – dog 

springes hver 3. p over. 

Halskant og slidskant: Hækles som ærmekanter. Beg i 

bunden af højre slidskant og hækl ca. 20 fm op langs 

slidsen. Fortsæt rundt i halsen og hækl 20 fm ned langs 

venstre slidskant. Hækl 1 km i bunden af slidsen, og 

hækl så 1 omg med ”buer”, og dan 5 ”buer” ned langs 

hver side. Luk omg med 1 km. I bunden af slidsen. 

Sy 5 knapper i, så hver ”bue” på højre slidskant danner 

knaphul. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


