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Familien omkring det populære Kastellet-
design fra vores SS19-kollektion, bliver her 
udvidet med en dejlig T-shirt til børn. Den 
lyse, varme orange farve, vi har valgt her, 
stråler næsten om kap med solen, og det fine 
hulmønster på det runde bærestykke gør sig 
ualmindeligt godt på både store og små.

1. udgave - januar 2021 © Filcolana A/S

Materialer
100 (100) 100 (150) 150 (150) g Merci fra Filcolana i 
farve 616 (Mai Tai)
Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 80 cm 
Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm (hvis der ikke strik-
kes med magic loop teknikken) 
Markører eller tråd i kontrastfarve 
Maskeholdere eller en tråd restegarn 

Størrelser 
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 
år/140 cl (12 år/152 cl)

Mål 
Passer til overvidde: 52-57 (58-63) 64-67 (68-71) 
72-78 (79-83) cm 
Overvidde: 59 (64) 69 (73) 77 (84) cm 
Hel længde: 33 (36) 38 (42) 46 (52) cm 

Strikkefasthed 
26 m og 38 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm 
(efter vask). 
Passer strikkefastheden ikke, prøv med en større eller 
mindre pind. 

Særlige forkortelser 
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den, og strik den drejet ret.
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Arbejdsgang 
Toppen strikkes oppefra og ned, med rundt bære-
stykke strikket i hulmønster. Efter bærestykket deles 
maskerne til ærmer og krop, som strikkes færdig hver 
for sig. Toppen har korte ærmer. 

Bærestykke 
Slå 94 (98) 98 (104) 104 (104) m op på rundp 2,5 
mm. Saml arbejdet til en omg og indsæt en markør 
for omg’s begyndelse. Strik 8 omg drejet rib (1 dr r, 
1 vr). 
Skift til rundp 3 mm og strik mønster med udtagnin-
ger således: 

Mønster 
1. omg: Strik r. 
2. omg (udtagningsomg): Som beskrevet nedenfor. 
3.-7. omg: Strik r. 
8. omg: *Slå om, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud. 
Gentag disse 8 omg gennem hele bærestykket, idet 
udtagningerne på 2. omg i hver gentagelse, strikkes 
som anvist nedenfor. 

1. gang: Strik 4 (8) 8 (4) 4 (4) r, *1 udt, 5 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = 112 (116) 116 (124) 124 
(124) m. 

2. gang: Strik 2 (6) 6 (4) 4 (4) r, *1 udt, 5 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = 134 (138) 138 (148) 148 
(148) m. 

3. gang: Strik 2 (6) 6 (4) 4 (4) r, *1 udt, 6 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = 156 (160) 160 (172) 172 
(172) m. 

4. gang: Strik 0 (4) 4 (4) 4 (4) r, *1 udt, 6 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = 182 (186) 186 (200) 200 
(200) m. 

5. gang: Strik 2 (6) 6 (8) 8 (8) r, *1 udt, 6 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = 212 (216) 216 (232) 232 
(232) m. 

6. gang: Strik 8 (6) 6 (4) 4 (4) r, *1 udt, 6 (5) 5 (6) 
6 (6) r*, gentag fra * til * omg ud = 246 (258) 258 
(270) 270 (270) m. 

Kun str. 6, 8, 10 og 12 år
7. gang: Strik - (-) 16 (6) 6 (6) r, *1 udt, 11 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = - (-) 280 (294) 294 (294) m.

Kun str. 10 og 12 år
8. gang: Strik - (-) - (14) 6 r, *1 udt, - (-) - (-) 20 
(8) r*, gentag fra * til * omg ud = - (-) - (-) 308 
(330) m.

Alle str.
Strik 2 omg r.
Nu deles arbejdet til krop og ærmer således: Strik 71 
(77) 84 (89) 94 (103) r (ryg), sæt de næste 52 (52) 
56 (58) 60 (62) m på en maskeholder (ærme), slå 
6 nye m op i forlængelse af m på p, strik 71 (77) 84 
(89) 94 (103) r (forstykke), sæt de næste 52 (52) 56 
(58) 60 (62) m på en maskeholder (ærme), slå 6 nye 
m op i forlængelse af m på p.

Krop
Fortsæt rundt i glatstrik over kroppens 154 (166) 180 
(190) 200 (218) m, til arb måler 31 (34) 36 (40) 44 
(50) cm (midt for). 
Skift til rundp 2,5 mm og strik drejet rib (1 dr r, 1 vr), 
til ribben måler 2 cm. 
Luk af i rib. 

Ærmer 
Begynd midt i ærmegabet og strik 3 m op, ud mod de 
hvilende m, strik de 52 (52) 56 (58) 60 (62) ærme-
masker r, strik 3 nye m op frem til midten af ærme-
gabet = 58 (58) 62 (64) 66 (68) m. 
Strik 4 omg r. 
Skift til rundp 2,5 mm og strik drejet rib (1 dr r, 1 vr), 
til ribben måler 2 cm. Luk af i rib. 
Strik det andet ærme magen til. 

Montering 
Hæft ender og vask blusen ifølge anvisningerne på 
banderolen. 
Lad blusen tørre fladt på et håndklæde.


