
Opskrift 5105 Top med buer 

  
Krop:  
Slå 164 (180) 196 (212) m op på rundpind nr. 5 og strik 6 p r frem og tilbage på 
rundpinden. Sæt markører ind efter 41 (45) 49 (53) m (midt bag), 41 (45) 49 (53) m 
(venstre sidesøm), 41 (45) 49 (53) m (midt for).  
På næste p begyndes vende-rk på bagstykket: 
Strik r til midt bag.  
-7 (8) 9 (10) r, vend med db-m og strik vr tilbage til midt bag, vend ikke, 7 (8) 9 (10) 
vr, vend med db-m og strik r tilbage til midt bag. 
-14 (16) 18 (20) r, vend med db-m og strik vr tilbage til midt bag, vend ikke, 14 (16) 
18 (20) vr, vend med db-m og strik r tilbage til midt bag. 
-21 (24) 27 (30) r, vend med db-m og strik vr tilbage til midt bag, vend ikke, 21 (24) 
27 (30) vr, vend med db-m og strik r tilbage til midt bag. 
-28 (32) 36 (40) r, vend med db-m og strik vr tilbage til midt bag, vend ikke, 28 (32) 
36 (40) vr, vend med db-m og strik r til sidesøm. 

Størrelse: 
 

S (M) L XL   

Overvidde: 
 

91 (100) 109 (118) cm   

Længde: 
 

46 (47) 51 (53) cm   

Garn: 
 

LIDO (36% uld, 28% bomuld, 18% hør, 18% bambus – 100g 
= 240 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
farve 4 
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Tilbehør: Ca. 200 cm silke- eller velourbånd 
 

Pinde: 
 

Rundpinde (60 eller 80 cm) nr. 3½ og 5 mm 

Strikkefasthed: 18 m og 26 omg glat = 10x10 cm på pind nr. 5   
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret,  
vr = vrang, sm = sammen, sl o = slå om, indt = indtagning, 
udt = udtagning, arb = arbejdet 
1 r dr op = løft lænken mellem m på højre og venstre p og 
strik den drejet ret 
vend med db-m = Vend, tag første m løst af med garnet 
foran arb, før garnet over p bag arb, så der opstår en 
dobbelt-m. 
 

Bemærk: 
 

Modellen strikkes nedefra i ét stykke. Der sys bånd i til 
stropper. 
 



Strik nu disse vendinger på forstykket også. 
Nu strikkes rundt på rundpinden. Markér omg’s beg (højre sidesøm) og fjern de to 
markører midt bag og midt for. 
Strik lige op i r/glat til arb måler 27 (28) 29 (30) cm eller ønsket længde (måles ved 
sidesøm mark). 
Del nu til ærmegab ved omg’s begyndelse og sidesøm markør (= 82 (90) 98 (106) m 
på hvert stykke) og strik frem og tilbage. 
 
Forstykke: 
Næste p (r-side): 3 r, 1 oti, strik r til der mangler 5 m, 2 r sm, 3 r. 
Næste p (vr-side): 4 r, strik vr til der mangler 4 m, 4 r.  
Strik disse 2 p i alt 4 (5) 6 (6) gange (= 74 (80) 86 (94) cm). 
Fortsæt lige op i glat med 4 m r i begge sider (kant) til arb måler 14 (14) 15 (16) cm 
fra opdelingen, afslut med vr-p. 
Skift til rundpind nr. 3½ og tag ind således: 4 r, *2 r sm*, gentag *-* til der er 4 m 
tilbage, 4 r (= 41 (44) 47 (51) m).  
Strik 4 p r og luk herefter af i r fra vr-siden. 
 
Bagstykke: 
Strik bagstykket magen til forstykket. 
 
Montering:  
Stropper: Klip båndet i 4 stykker på ca. 50 cm og sy dem fast i for- og bagstykkernes 
hjørner, så båndet kan bindes på skulderen. 
Vask arb (se vaskeanvisning på banderole) og læg det fladt til tørre i de opgivne mål 
på håndklæde. 
 
Chytræus Design 
 


