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Vi har utvidet familien til det populære desig-
net, Kastellet, som kom i vår SS19-kolleksjon, 
med en herlig T-skjorte til barn. Den lyse, 
varme oransje fargen vi har valgt her stråler 
nesten om kapp med solen, og det fine hull-
mønster på det runde bærestykket gjør seg 
ualminnelig godt på både store og små.
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Materialer
100 (100) 100 (150) 150 (150) g Merci fra Filcolana i 
farge 616 (Mai Tai)
Rundpinne 2,5 mm og 3 mm, 80 cm 
Strømpepinne 2,5 mm og 3 mm (hvis du ikke strikker 
magic loop teknikken) 
Markører eller tråd i en kontrastfarge 
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 brystmål: 52-57 (58-63) 64-67 (68-71) 72-
78 (79-83) cm 
Overvidde: 59 (64) 69 (73) 77 (84) cm 
Hel lengde: 33 (36) 38 (42) 46 (52) cm 

Strikkefasthet 
26 m og 38 p i glattstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm 
(etter vask). 
Passer ikke strikkefastheten, prøv med en større eller 
mindre pinne. 

Spesielle forkortelser 
økn (økninger): Løft tråden mellom 2 m opp på pin-
nen, og strikk den vridd rett.
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Arbeidsflyt 
Toppen strikkes ovenfra og ned, med rundt bære-
stykke strikket i hullmønster. Etter bærestykket deles 
maskene til ermer og bol, som strikkes ferdig hver for 
seg. Toppen har korte ermer. 

Bærestykke 
Legg opp 94 (98) 98 (104) 104 (104) m på rundp 2,5 
mm. Sett sammen arbeidet til en omg og sett inn en 
markør ved starten av omg. Strikk 8 omg vridd ribb 
(1 vridd r, 1 vr). 
Bytt til rundp 3 mm og strikk mønster med økninger 
slik: 

Mønster 
1. omg: Strikk r. 
2. omg (økeomg): Som beskrevet nedenfor. 
3.-7. omg: Strikk r. 
8. omg: *1 kast, 2 r sm* gjenta fra * til * omg ut. 
Gjenta disse 8 omg på hele bærestykket, og øk på 
hver 2. omg, og hver gang gjøres det som anvist 
nedenfor. 

1. gang: Strikk 4 (8) 8 (4) 4 (4) r, *1 økn, 5 r*, 
gjenta fra * til * omg ut = 112 (116) 116 (124) 124 
(124) m. 

2. gang: Strikk 2 (6) 6 (4) 4 (4) r, *1 økn, 5 r*, 
gjenta fra * til * omg ut = 134 (138) 138 (148) 148 
(148) m. 

3. gang: Strikk 2 (6) 6 (4) 4 (4) r, *1 økn, 6 r*, 
gjenta fra * til * omg ut = 156 (160) 160 (172) 172 
(172) m. 

4. gang: Strikk 0 (4) 4 (4) 4 (4) r, *1 økn, 6 r*, 
gjenta fra * til * omg ut = 182 (186) 186 (200) 200 
(200) m. 

5. gang: Strikk 2 (6) 6 (8) 8 (8) r, *1 økn, 6 r*, 
gjenta fra * til * omg ut = 212 (216) 216 (232) 232 
(232) m. 

6. gang: Strikk 8 (6) 6 (4) 4 (4) r, *1 økn, 6 (5) 5 
(6) 6 (6) r*, gjenta fra * til * omg ut = 246 (258) 
258 (270) 270 (270) m. 

Kun str. 6, 8, 10 og 12 år
7. gang: Strikk - (-) 16 (6) 6 (6) r, *1 økn, 11 r*, 
gjenta fra * til * omg ut = - (-) 280 (294) 294 (294) 
m.

Kun str. 10 og 12 år
8. gang: Strikk - (-) - (14) 6 r, *1 økn, - (-) - (-) 20 
(8) r*, gjenta fra * til * omg ut = - (-) - (-) 308 (330) 
m.

Alle str.
Strikk 2 omg r.
Arbeidet skal nå deles til bol og ermer slik: 
Strikk 71 (77) 84 (89) 94 (103) r (bakstykke), sett de 
neste 52 (52) 56 (58) 60 (62) m på en maskeholder 
(erme), legg opp 6 nye m i forlengelse av m på p, 
strikk 71 (77) 84 (89) 94 (103) r (forstykke), sett de 
neste 52 (52) 56 (58) 60 (62) m på en maskeholder 
(erme), legg opp 6 nye m i forlengelse av m på p.

Bol
Fortsett rundt i glattstrikk over bolens 154 (166) 180 
(190) 200 (218) m. Strikk til arb måler 31 (34) 36 
(40) 44 (50) cm (målt midt for). 
Bytt til rundp 2,5 mm og strikk vridd ribb (1 vridd r, 1 
vr), til ribben måler 2 cm. 
Fell av i ribb. 

Ermer 
Start midt i ermehullet på bolen og strikk opp 3 m, 
ut mot m på maskeholderen, strikk ermemaskene 52 
(52) 56 (58) 60 (62) r, strikk opp 3 nye m frem til 
midten av ermehullet = 58 (58) 62 (64) 66 (68) m. 
Strikk 4 omg r. 
Bytt til rundp 2,5 mm og strikk vridd ribb (1 vridd r, 1 
vr), til ribben måler 2 cm. Fell av i ribb. 
Strikk det andre erme på samme måte. 

Montering 
Fest alle løse tråder og vask t-skjorten ifølge anvis-
ningen på banderolen. 
La den tørke flatt på et håndkle.


