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#FilcolanaLinea

Linea er en topp med masse drama. Den har loddrette striper og en markert midje som
forsterkes av vidden nederst. Den har en liten «vinge» på ermene som er formet slik at den har 
en litt kantet og grafisk form som kontrast til de myke formene på bolen. 
Toppen er inspirert av de korsettkledde sirkusdamene i 1890-årene, da det «svung» på 
formene og fart på mønstrene. 

LineaDesign: Vetus Stercore
Norsk oversettelse: Merete Norheim

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 90-98 (98-106) 106-114 
(116-126) cm
Overvidde: 94 (101) 108 (122) cm
Midje: 72 (79) 86 (100) cm
Hofte: 101 (108) 115 (129) cm
Hel lengde: 59,5 (61,5) 66 (66) cm

STRIKKEFASTHET
36 m og 33 p i mønster på pinne 3 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farge A: 
200 (250) 300 (350) g Arwetta i farge 102 (Black)

Farge B: 100 (150) 200 (250) g Arwetta i farge 100 
(Snow White)

Rundpinne 2,5 og 3 mm

Markører, maskesnor 
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

v-økn (øking mot venstre)
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

SPESIELLE TEKNIKKER

Tofargestrikk
Tofargestrikk er glattstrikk strikket med to farger på en 
gang. I tofargestrikk føres den tråden det ikke strikkes 
med på vrangen av strikketøyet til den skal benyttes 
igjen. 
For å oppnå et ensartet uttrykk, er det viktig at man 
velger hvilken farge som skal komme best frem. 
Denne kalles dominansfargen. Dominansfargen holder 
du lengst til venstre på fingeren, så når man strikker 
kommer den ikke-dominante tråd til å ligge bakerst på 
arbeidet. På denne måte skyver den ikke-dominante 
tråden, som løper på baksiden, den dominante frem og 
fremhever den på forsiden av arbeidet.
Når du strikker Linea er den dominante fargen frg. B.

 

Arbeidsgang
Linea strikkes rundt nedenfra og opp i tofargestrikk. 

Det strikkes belegg nederst og i halsutskjæringen for 
å gi en flott finish. 

Skuldersømmene sys sammen og det små vingene sys 
på ermeåpningene.
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Oppskrift
Belegg
Legg opp 364 (390) 416 (468) masker på pinne
2,5 mm med frg. A.

Sett sammen omgangen og sett inn en omgangsmarkør 
og strikk 4,5 cm glattstrikk (rett på alle omganger).

På første omgang sett inn enda en markør (sidemarkør) 
etter 182 (195) 208 (234) masker.  

BOL
Bytt til pinne 3 mm.

Begynn med frg. B, og start på det stripete mønsteret, 
slik: 
#2 r med frg. B, *10 (11) 12 (14) r med frg. A, 4 r med 
frg. B*, gjenta fra * - * i alt 12 ganger, 10 (11) 12 (14) 
r med frg. A, 2 r med frg. B#, flytt markøren, gjenta fra 
# til # til omgangsmarkøren.

Fortsett slik i striper og hold fargen (Frg. B) i de smale 
stripene som den dominante fargen.

Strikk til arbeidet måler 9,5 (9,5) 12 (12) cm fra der 
stripene begynner.

Neste omg: Strikk 2 r sm i midten av hver av de brede 
stripene (Frg. A), omgangen rundt.. 

Det er nå 9 (10) 11 (13) masker i hver av de brede 
stripene.

Strikk 3 cm videre opp.

Neste omg: Strikk 2 r sm i midten av hver av de brede 
stripene, omgangen rundt.

Det er nå 8 (9) 10 (12) masker i hver av de brede 
stripene.

Strikk 2 cm videre opp.

Neste omg: Strikk 2 r sm i midten av hver av de brede 
stripene, omgangen rundt.

Det er nå 7 (8) 9 (11) masker i hver av de brede 
stripene.

Strikk 1,5 cm videre opp.

Neste omg: Strikk 2 r sm i midten av hver av de brede 
stripene, omgangen rundt.

Det er nå 6 (7) 8 (10) masker i hver av de brede 
stripene.

Strikk 3 cm videre opp.

Nå starter økingene i de brede stripene.

Neste omgang: I midten av hver av de brede stripene, 
strikk 1 v-økn.

Det er nå 7 (8) 9 (11) masker i hver av de brede 
stripene.

Strikk 6 cm videre opp.

Neste omgang: I midten av hver av de brede stripene, 
strikk 1 v-økn.

Det er nå 8 (9) 10 (12) masker i hver av de brede 
stripene.

Strikk 6 cm videre opp.
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Neste omgang: I midten av hver av de brede stripene, 
strikk 1 v-økn.

Det er nå 9 (10) 11 (13) masker i hver av de brede 
stripene.

Strikk 9 (9) 10 (10) cm videre opp.

ERMEHULL
Strikk til 7 (8) 10 (14) masker før sidemarkøren, fell av 
14 (16) 20 (28) masker, strikk til 7 (8) 10 (14) masker 
før omgangsmarkøren, fell av 14 (16) 20 (28) masker.

Arbeidet er nå delt i for- og bakstykke. Herfra strikkes 
delene ferdige hver for seg.

Heretter skal du være oppmerksom på at Frg. B ikke 
strikkes helt ut til kanten.
For at det ikke skal oppstå hulle i fargebyttet mellom 
den ytterste stripen i Frg. A og den ytterste stripen i 
Frg. B, surres trådene om hverandre i dette fargebyttet.

FORSTYKKE
Du har 1 maske sittende på høyre pinne, masken etter 
fellingen til ermehull. Flytt denne maske til venstre 
pinne.

Strikk de neste 6 (6) 6 (12) pinnene, slik:
Neste p (retten): 2 r sm, strikk r og striper til det 
gjenstår 2 m, 2 r sm.

Neste p: 2 vr sm, strikk vr og striper til det gjenstår 
2 m, 2 vr sm.

Det er nå 156 (167) 176 (182) masker på pinnen.

Heretter strikkes felles det kun i starten og slutten av 
hver pinne fra retten, i alt 8 (10) 10 (12) ganger = 127 
(134) 143 (145) masker.

Strikk videre opp til ermehullet måler 7 cm, avslutt med 
en pinne fra vrangen.  

HALS
Flytt de midterste 55 (62) 59 (61) maskene over på en 
hjelpepinne. 

Det er nå 36 (36) 42 (42) masker i hver side, høyre og 
venstre side av halsåpningen strikkes heretter ferdig 
hver for seg.

Venstre side
På hver pinne mot halsen, løftes den første masken av, 
for å skape en pen kant.

Strikk videre opp i striper over de 36 (36) 42 (42) 
maskene til stykket måler 19 cm fra starten av ermehul-
let, avslutt med en pinne fra vrangen.

Skulder
Fell av 6 (6) 7 (7) masker av i starten av hver pinne fra 
retten mot ermehullene, 6 ganger. 
Klipp av garnet.

Høyre side
Start med garnet fra retten av de 36 (36) 42 (42) 
maskene, løft første maske løst av på hver pinne mot 
halsåpningen, for å skape en pen kant.

Strikk ferdig som venstre side, men det felles av til 
skulder i starten av hver pinne fra vrangen.

Belegg
Sett de midterste 55 (62) 59 (61) maskene tilbake på 
pinne 2,5 mm.
Start med frg. A og strikk 2,5 cm glattstrikk. 
Alle masker felles rett av. 

Klipp av garnet med en lang tråd til å sy fast belegget 
med.

BAKSTYKKE
Strikk bakstykket på tilsvarende måte som forstykket, 
til er strikket 16,5 cm, målt fra starten av ermehullet.  
Avslutt med en pinne fra vrangen.

Flytt de midterste 55 (62) 59 (61) maskene over på en 
hjelpepinne.

Det er nå 36 (36) 42 (42) masker på hver side av de 
hvilende maskene.

Strikk begge sider og belegget, som på forstykket.

ERMER
Belegg
Legg opp 98 (98) 107 (107) masker på pinne 2,5 mm 
med frg. A.

Strikk 2,5 cm glattstrikk frem og tilbake, avslutt med 
en pinne fra vrangen
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Vingeerme
Bytt til pinne 3 mm og start stripemønster, slik:
Neste p (retten): 2 (2) 4 (4) m med frg. A, 4 m med 
frg. B, 6 m med frg. A, 4 m med frg. B, 6 m med frg. A, 
sett inn en markør, *4 m med frg. B, 6 (6) 7 (7) m med 
frg. A*, gjenta fra * - * ytterligere 4 ganger, 4 m med 
frg. B, sett inn en markør, 6 m med frg. A, 4 m med frg. 
B, 6 m med frg. A, 4 m med frg. B, 2 (2) 4 (4) m med 
frg. A.

Strikk 3 cm videre opp med denne fargefordeling, 
avslutt med en pinne fra vrangen.

Nå starter økningene i midten av ermet, mellom de to 
markørene, slik:
Neste pinne (retten): I midten av hver av de 5 brede 
stripene, strikk 1 v-økn. 

Det er nå 7 (7) 8 (8) masker i hver av de 5 midterste 
brede stripene.

Strikk 3 cm videre opp, avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Neste pinne (retten): I midten av hver av de 5 brede 
stripene, strikk 1 v-økn. 

Det er nå 8 (8) 9 (9) masker i hver av de 5 midterste 
brede stripene.

Strikk 3 cm videre opp, avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Neste pinne (retten): I midten av hver av de 5 brede 
stripene, strikk 1 v-økn. 
Det er nå 9 (9) 10 (10) masker i hver av de 5 midterste 
brede stripene.

Strikk 3 cm videre opp, avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Neste pinne (retten): Fell av de første 22 (22) 24 
(24) maskene, fjern markøren, strikk 1 v-økn i midten 
av hver av de 5 brede stripene mellom markørene, fjern 
markøren, strikk som maskene viser over de siste 
22 (22) 24 (24) maskene.

Det er nå 10 (10) 11 (11) m i hver av de 5 midterste 
brede stripene.

Neste pinne: Fell av de første 22 (22) 24 (24) 
maskene, strikk som maskene viser pinnen ut.

*
Strikk 1 cm videre opp, avslutt med en pinne fra 
vrangen.
Neste pinne (retten): Strikk 2 r sm i midten av hver av 
de brede stripene.
*

Gjenta fra * til *, til det er 4 (4) 5 (5) masker i hver av 
de brede stripene.

Fell av alle maskene.

Strikk et tilsvarende erme.

MONTERING
Sy skuldersømmene sammen.
Sy belegget til halsåpningen fast til vrangen av hhv. 
forstykke, bakstykke og langs nederste kant.
Sy de to åpne vinklene i ermet sammen og monter 
ermet sentrert i ermehullet.  
Fest alle tråder. 

Vask toppen ifølge anvisning på banderolen, blokk den 
eventuelt ut til riktige mål, og la den tørke liggende flatt 
på et håndkle.


