
Amalie top / 1883 / Design Laura Dalgaard 

 

 
 

MATERIALE: MERINO COTTON (50% Wool superwash, 

50% Cotton). 

STØRRELSER: 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) 10-12 år. 

VIDDE NEDERST: Ca. 65 (69) 76 (80) 84 cm. 

HEL LÆNGDE:  Ca. 34 (37) 40 (43) 47 cm. 

GARNFORBRUG: 2 (3) 3 (4) 5 ngl. fv. 100 el. 3803. 

TILBEHØR: 2½ cm bredt elastik. 

PINDE: Rundp nr 3,5 og 4. 

STRIKKEFASTHED: 22 m = 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

Indt i starten af arb (højre side): 1 r løs af, 1 r, træk den 

løse m over. 

Indt i slutningen af ab (venstre side): 2 r sm. 

 

BULLEN 

Slå 144 (152) 168 (176) 184 m op på rundp nr. 3,5, sæt 

en markør i hver side - én i beg af arb og én efter 72 

(76) 84 (88) 92 m. 

Strik 1 p vr, 1 p r, gent disse 2 p i alt 4 gange. Skift til p nr. 

4 og strik glat med mønster efter diag midt på forstyk-

ket, således: Strik 24 (26) 30 (32) 34 m r, strik diag, strik 24 

(26) 30 (32) 34 m r, strik alle masker på bagstykket r, 

gent til arb måler 18 (20) 22 (24) 27 cm. 

Fortsæt med diag, mens der strikkes 7 (7) 8 (8) 9 m vr på 

hver side af begge markører, gent på hver 2. p, i alt 4 

gange. Nu lukkes der 3 (3) 4 (4) 5 m af til ærmegab på 

hver side af begge markører = 66 (70) 76 (80) 82 m på 

hver del. For- og bagstykke strikkes færdig hver for sig.  

 

FORSTYKKE 

Der strikkes frem og tilbage på rundp (mønsterp strikkes 

på retsiden). De 4 yderste m i hver side strikkes hele 

tiden r, der tages ind - inden for de 4 kantm. Tag ind i 

begge sider på hver 2. p, i alt 12 (13) 14 (15) 16 gange. 

Strik til arb måler 35 (38) 40 (44) 46 cm – målt midt for. 

Skift til p nr. 3,5 og strik 8 p retstrik. Luk af. 

 

BAGSTYKKE 

Strikkes som forstykket, dog uden mønster. 

 

STROPPER 

Slå 5 m op på p nr. 3,5 og strik glatstrik. Strik 4 bånd på 

26 cm. Lad båndene rulle, og sy bånd på i hver side på 

bagstykket, og bånd med samme placering på forstyk-

ket. Bind en sløjfe over skulderen i passende længde. 

 

MONTERING 

Hæft alle ender, og damp evt. under vådt viskestykke. 

 

 

 

 

 

 
 

 


