
Opskrift 2000 Pigetop i Marino Soft 
 
Størrelse: 1 (3) 5 år 
 
Mål: 
Overvidde 53 (64) 70  cm 
Længde 29 (34) 39 cm 
 
Garn:  Marino Soft (100 % akryl, 100 g = 330 m) 
 
Garnforbrug: 1 (1) 2 ngl fv 08 
 
Pinde: Rundp nr. 4, samt p nr. 5 til opslagning 
 
Tilbehør: 5 knapper ca. 1½ cm i diameter 
 
Strikkefasthed: 21 m og 29 p i mønster 1 på p nr. 4 = 10 x 10 cm. (1 rapport af mønsteret måler 
ca. 6 cm i bredden) 
 
Bemærk: Arbejdet strikkes frem og tilbage på rundpind. 
 
Krop op til ærmegab 
Slå 114 (140) 153 m forholdsvis løst op på p nr. 5. Skift straks til p nr. 4, og strik 3 p ret. Fortsæt 
efter diagrammet til mønster 1, men hold de yderste 5 m i hver side uden for mønsteret og strik 
dem ret på alle p til forkanter. 
OBS! Undervejs strikkes knaphuller ind på højre forkant. Strik knaphullerne således: Luk den 
midterste m i forkanten af, og slå en ny m op samme sted på den følgende p. Strik knaphuller når 
arb måler ca. 6, 10, 14, 18, 22 (6, 11, 16, 21, 26) 7, 13, 19, 25, 31 cm. 
Strik lige op til arb måler ca. 14 (18) 23 cm – slut med 3. p i mønsteret. 
Næste p (vrangsiden): Strik 24 (34) 37 m, luk 7 (7) 7 m af til ærmegab, strik 52 (58) 65 m, luk 7 
(7) 7 m af til ærmegab, strik de sidste 24 (34) 37 m. Lad arb hvile og strik ærmerne. 
 
Højre ærme 
Slå 41 (54) 54 m forholdsvis løst op på p nr. 5. Skift straks til p nr. 4, og strik 3 p ret. Fortsæt efter 
diagrammet til mønster 1 (med 1 kantm i hver side, som strikkes ret på alle p), og strik lige op til 
arb måler ca. 3 (3) 4 cm – slut med 2. p i mønsteret*. Luk 7 (4) 7 m af i begyndelsen af næste p, og 
luk 1 (4) 1 m af i begyndelsen af den følgende p = 33 (46) 46 m. Lad arb hvile. 
 
Venstre ærme 
Strikkes som højre ærme til *. Luk 1 (4) 1 m af i begyndelsen af næste p, og luk 7 (4) 7 m af i 
begyndelsen af den følgende p = 33 (46) 46 m. 
 
Bærestykke 
Sæt alle dele sammen på rundp, idet ærmerne sættes ind over de aflukkede m til ærmegab = 166 
(218) 231 m. NB! Husk at der er forskel på højre og venstre ærme i str. 1 og 5 år! Fortsæt efter 
diagrammet til mønster 2, stadig med 5 kantm i hver side – begynd ved pilen for den rigtige 
størrelse. Når hele mønster 2 er strikket i højden, er der 70 (90) 95 m på p. 
På næste p tages 13 (27) 28 m ind jævnt fordelt mellem forkanterne (= ca. hver 3.-4. (2.-3.) 2.-3. m 
strikkes sammen) = 57 (63) 67 m. Strik 3 p ret, og luk af i ret fra retsiden. 
 
 
 
 



Montering 
Sy ærmerne sammen – bemærk at sømmen ikke sidder midt under ærmet på str. 1 og 5 år, men i 
siden af ærmegabet. Sy den lille søm under ærmerne. Sy knapperne på venstre forkant over for 
knaphullerne. 
 
Diagrammer 
 

  


