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325∙02 TOPP PÅ TOPP
DESIGN Kari Haugen

GARN LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk   
 bomull, 50 gram = ca 115 meter

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL
 

PLAGGETS MÅL
Kort topp 
Overvidde ca 91 (97) 106 (111) 117 cm
Hel lengde ca 44 (46) 48 (50) 52 cm 
Lang topp 
Overvidde ca 85 (93) 98 (105) 111 cm
Hel lengde ca 54 (56) 58 (60) 62 cm

GARNFORBRUK 
Kort topp 
Jadegrønn 8101 7 (7) 8 (9) 10 nøster
Lang topp 
Jadegrønn 8101 5 (5) 6 (7) 8 nøster

PINNEFORSLAG 
Kort topp  Stor rundp nr 5 og 6
Lang topp  Liten rundp nr 3. Stor rundp nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET 
Kort topp 14 m (dobbelt garn) mønster A på p nr 6 = 10 cm
Lang topp 22 m mønster B på p nr 4 = 10 cm

  
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne 
 

KORT TOPP 
Hele toppen er strikket med dobbelt garn

BOLEN

Legg opp 128 (136) 148 (156) 164 m med dobbelt garn på rundp 

nr 5 og strikk 4 omganger vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

Skift til p nr 6 og strikk mønster etter diagram A. Når arbeidet 

måler 26 (27) 28 (29) 30 cm, deles det i to like deler med 64 

(68) 74 (78) 82 m til for- og bakstykket.

FORSTYKKET

Strikk mønster etter diagram A fram og tilbake. Når ermehul-

let måler 16 (17) 18 (19) 20 cm, settes de midterste 20 (22) 22 

(24) 24 m på en tråd. Strikk hver side for seg og fell av til 

halsen på hver 2. p ved å sette 2,2,1 m på en tråd. NB! 

Når det er satt 2 m på en tråd 1 gang, skal skulderen skrås, 

samtidig som det felles videre til halsen. Strikk til 4 (4) 5 (5) 6 

m gjenstår mot ermehullet. Snu, ta 1 m løs av og strikk ut p. 

Neste p strikkes til 8 (8) 10 (10) 12 m gjenstår mot ermehullet. 

Snu, ta 1 m løs av og strikk ut p. Strikk til 12 (14) 15 (16) 18 m 

gjenstår mot ermehullet. Snu og strikk ut p. Strikk 1 p over 

alle m. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt. 

LERKE5+6 (3+4)3
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DIAGR A M A, BBAKSTYKKET

Strikk rett opp til ermehullet er like langt som på forstykket. 

Sett de midterste 24 (26) 26 (28) 28 m på en tråd. Strikk hver 

side for seg og fell til nakken på hver 2. p ved å sette m på 

en tråd 2 m 1 gang og 1 m 1 gang, samtidig som skulderen 

skrås som på forstykket. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING

Halskant: Sy sammen på skuldrene, kant i kant. Flytt m som ble 

satt på en tråd, over på en rundp nr 5 og strikk opp ca 7 m pr 5 

cm langs resten av kanten. M-tallet skal være delelig med 4. 

Strikk 4 omganger vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Fell av.

L A NG TOPP
BOLEN

Legg opp 188 (204) 216 (232) 244 m med dobbelt garn på 

rundp nr 3. Skift til p nr 4, enkelt garn og strikk mønster rundt 

etter diagram B. 

Når arbeidet måler 36 (37) 38 (39) 40 cm, deles arbeidet i to 

like deler med 94 (102) 108 (116) 122 m til for- og bakstykket.

FORSTYKKET

Strikk mønster etter diagram B fram og tilbake og fell av til 

ermehull i hver side på hver 2. p 4,3,2,2,1,1,1  (4,3,2,2,2,1,1) 

5,3,2,2,2,1,1  (5,3,2,2,2,1,1,1)  6,3,2,2,2,1,1,1 m = 

66 (72) 76 (82) 86 m. 

Strikk til ermehullet, målt rett opp, måler 8 (9) 10 (10) 11 cm. 

Fell av de midterste 32 (34) 36 (38) 38 m. 

Strikk hver side for seg og fell av på hver 2. p til halsen 

3,2,1,1,1 m = 9 (11) 12 (14) 16 m igjen. 

Strikk til ermehullet måler 18 (19) 20 (21) 22 cm. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måten, men speilvendt.

BAKSTYKKET

Strikk og fell til ermehull som på forstykket. Strikk til bakstyk-

ket er 5 (6) 6 (6) 6 cm kortere enn forstykket. Fell av de 

midterste 36 (38) 40 (42) 42 m. 

Strikk hver side for seg og fell av på hver 2. p til nakken 

2,2,1,1 m. Strikk til bakstykket er like langt som forstykket. 

Fell av de siste 9 (11) 12 (14) 16 m.

Strikk den andre siden på samme måten, men speilvendt.

MONTERING

Halskant: Sy sammen på skuldrene.

Legg tråden under kanten og strikk opp fra rette ca 11 m pr 5 

cm på p nr 3. Strikk 1 omgang vr rundt. Fell av.

Kanter rundt ermehull: Strikkes som halskanten.
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

Lerke er et mykt og slitesterkt 
helårsgarn i fin ull- og bomullsblan-
ding. Dette er et godt alternativ til 
finere strikkeplagg og når du synes 
ren ull er for varmt. Lerke er et supert 
garnvalg til topper, jumpere, kardi-
gans, gensere og kofter både til voks-
ne og barn, og er like fint til strikking 
og hekling. Vi anbefaler Lerke til alle 
typer babyklær og –tepper også.

Strikkefasthet: 
22 masker i glattstrikk 
på pinne nr 4 = 10 cm. 

50 gram = ca 115 meter.

LERKE
53 % merinoull

47 % egyptisk bomull
Produsert i Italia

50 gram =  ca 115 meter

410

22

• Ullvugge 30 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus 
og totalleverandør av kvalitetsgarn, 

design til håndstrikking og tilbehør til 
faghandelen og kjedebutikker. 

houseofyarn.no


