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343∙12 MAZIYA LACE TOPP
DESIGN

Kari Haugen

GARN
		

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

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

90 (102) 114 (125)
50 (53) 56 (60)
8 cm alle størrelser

GARNFORBRUK
Nougat 3041

7

PINNEORSLAG
		
		

Stor rundp nr 4
Liten rundp nr 3,5 (til ermehull
og halskant)

STRIKKEFASTHET
		
		

21 m mønster A på p nr 4 = ca 10 cm
22 m mønster C og D på
p nr 4 = ca 10 cm

(S)

(8)

M

9

(L)

(10)

3,5

4

LERKE

XL

137
64

11

cm
cm

nøster

Sjekk 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.
Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL, PURE ECO
WOOL, FALK eller HEILO
FORKORTELSER
		

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinner

FORSTYKKET

6. – 8. p: Rillestrikk.

Legg opp 96 (108) 120 (132) 144 m på p nr 4 og strikk fram

9. p: 1 r, * 1 dobbeltkast, 1 r *, gjenta * - * ut p.

og tilbake mønster A slik: (Tips! Bruk p med spisse ender.)

10. p (vrangen): Strikk r, slipp de doble kastene ned.

1. p (vrangen): Strikk r.

11. – 12. p: Rillestrikk.

2. p: 2 r, *1 kast, 3 r, bruk venstre p og trekk den 1.

13. -16. p: Som 5. – 8. p.

av de 3 m over de 2 neste m*, gjenta * - * og avslutt med 1 r.
3. p: Strikk vr.

Strikk så mønster C etter diagrammet og deretter mønster

4. p: 1 r, *3 r, trekk den 1. av de 3 m over de 2 neste m, 1 kast*,

B en gang til.

gjenta * - * og avslutt med 2 r.

Når arbeidet måler ca 41 (44) 46 (50) 54 cm og mønster

5. p: Strikk vr.

B er ferdig strikket, skal de midterste 39 (41) 43 (45) 47 m felles

Gjenta 2. – 5. p.

av = 29 (34) 39 (44) 49 m igjen til hver halvdel.

Strikk til arbeidet måler ca 30 (32) 34 (37) 40 cm og avslutt

Strikk hver side for seg slik: Fortsett med mønster D og fell

med 3. eller 5. p i mønsteret.

hver 2. p til halsen 2,2,1,1,1 m (likt for alle størrelser) = 22 (27)
32 (37) 42 m igjen. Samtidig, når arbeidet fra slutten mønster

Juster antall m til 97 (109) 121 (133) 145 m og strikk mønster B:

A måler ca 17 (18) 19 (20) 21 cm, skal skulderen skrås: Strikk

1. – 4. p: Rillestrikk (r på retten, r på vrangen).

til 4 (5) 6 (7) 8 m gjenstår ytterst mot ermehullet. Snu, ta 1.

5. p: 1 r, *1 kast, 2 r sammen*, gjenta * - * ut p.

m løs av og strikk ut p. Strikk til 8 (10) 12 (14) 16 m gjenstår mot
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ermehullet. Snu, ta 1. m løs av og strikk ut p. Strikk til 12 (15)
18 (21) 24 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av og strikk ut p. Strikk til
16 (20) 24 (28) 32 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av og strikk ut p.
Strikk 1 p over alle 22 (27) 32 (37) 42. Fell av.

BAKSTYKKET
Legg opp og strikk som forstykket, men fortsett rett opp
i stedet for å felle midt foran til halsen. Skrå skulderen som
på forstykket, men når det er snudd 2 ganger til hver side, skal
de midterste 47 (49) 51 (53) 55 m felles av. Strikk hver side for
seg og fell hver 2. p til nakken 2, 1 m.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy sammen i siden, fra starten
nederst og til det gjenstår ca 17 (18) 19 (20) 21 cm = ermehull.

ERMENE
Begynn nederst i det ene ermehullet. Legg tråden under
kanten og strikk opp 10 – 11 m pr 5 cm med p nr 3,5 hele
veien rundt. Antall m skal være delelig med 4. Strikk rundt
i vrangbord med 2 r, 2 vr til ermet måler 8 cm. Fell av med
r og vr m.
Brett ermet dobbelt mot retten.
Strikk det andre ermet på samme måte.

HALSKANT
Bruk p nr 3,5, legg tråden under kanten og strikk opp 10 –
11 m pr 5 cm rundt halsen. Strikk rundt 1 omgang vr. Fell av.
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DIAGR A M C, D

D
Gjenta

Avslutt

Gjenta
C

Avslutt

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
1 kast
2 r sammen
Ta 1 m løst av, 1 r, trekk den løse m over
Ta 1 m løst av, 2 r sammen, trekk den løse m over
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
LERKE er et mykt og slitesterkt helårsgarn
i fin ull- og bomullsblanding. Dette er et
godt alternativ til finere strikkeplagg og
når du synes ren ull er for varmt.

LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE er et supert garnvalg til topper,
jumpere, kardigans, gensere og kofter
både til voksne og barn, og er like fint til
strikking og hekling. Vi anbefaler LERKE til
alle typer babyklær og –tepper også.
NB! Husk at du kan strikke med LERKE,
FALK, PURE ECO WOOL, NATURAL
LANOLIN WOOL og HEILO etter samme
oppskrift.

10

4

22
50 gram = ca 115 meter

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
50 gram = ca 115 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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