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Denne top er fyldt med barndomsminder for designeren: Det er sommer, hun har bare 
skuldre, bare ben, sandaler og hendes mor har strikket den fineste sommertop til hende, der 
minder om Veronica. Veronica er fin til en sommerdag eller en bytur, en varm sommeraften. 
Om du styler den med strutskørt eller denimshorts betyder ingenting, for med popcorn og 
candyfloss er du klar til næste forestilling.  

VeronicaDesign: Gitte Juhler
Opskrift: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Overvidde: 86 (97) 108 (119) cm
Længde uden strop: 45 (45) 50 (54) cm.
Længde med strop: 51 (51) 56 (60) cm.
Ærmelængde: ca. 8 (8) 11 (11) cm

STRIKKEFASTHED
26 m og 42 p i hulmønster på pind 3 mm = 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt efter vask og udspænding.

Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.

 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 250 (250) g Merci fv. 1390 (Salvia)

Rundpind 2,5 og 3 mm, 60-80 cm.
2 stk strømpepinde 3 mm til skulderstropper.

Maskemarkør

Restegarn til italiensk opslagning
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Teknik
Løkkeopslag
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind for-
fra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Gentag til det ønskede antal masker. 

DIAGRAM

 

Arbejdsgang
Veronica strikkes rundt, nedefra og op til ærmegabet. 

Her deles arbejdet og der slås nye masker op til ærmer, 
der strikkes i forlængelse af hhv. bærestykkets forside 
og ryg. 

Bærestykkerne lukkes af lige over. 

Der strikkes I-cord skulderstropper der sys fast på 
bærestykkernes kanter.

Gentag
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Begynd her

Krop: Begynd herKrop: Begynd her

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

2 ret sammen

2 drejet ret sammen

Slå om pinden

Krop: Begynd her

Krop
L og XL
Ærme 
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Opskrift
KROP
Der begyndes med italiensk opslag således:
Slå 113 (127) 141 (155) masker op med restegarnet 
på rundpind 2,5 mm og strik 2 pinde ret. 
Bryd restegarnet.

Sæt Merci til arbejdet og strik 1 pind vrang. Vend ikke, 
men saml omgangen og fortsæt rundt. 

Strik 2 omgange vrang. 

Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke strikket med Merci 3 p nede i arbejdet 
(= 1. p med Merci), og strik den r*, gentag fra * til *, 
til der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke op, 
og strik den ret sammen med sidste maske = 224 (252) 
280 (308) m.

Strik 1 vrang, indsæt en markør for omgangens 
begyndelse og fortsæt rundt i rib (1 r, 1 vr), til ribben 
måler 5 cm. 

Klip opslagstråden forsigtigt af.

Skift til rundpind 3 mm.

Strik 1 omgang ret.

Fortsæt i hulmønster ifølge diagrammet, begynd ved 
pilen og strik til arbejdet måler ca. 29,5 (29,5) 33 
(36,5) cm, slut med diagrammets 5. omgang. 

Nu deles arbejdet, samtidig slås der masker op til 
ærme, således:
Fjern omgangsmarkøren, i forlængelse af maskerne 
der sidder på rundpindens højre pind, slås 3 masker op 
med teknikken løkkeopslagning. 

Vend arbejdet til vrangsiden, herefter strikkes der frem 
og tilbage.

Næste p (vrangsiden): Strik 115 (129) 143 (157) vr, 
slå 3 m op med løkkeopslagning. Vend.

Arbejdet er nu delt, og der strikkes udelukkende over 
de nyopslåede masker samt maskerne imellem disse, 
ialt 118 (132) 146 (160) masker. 
De resterende masker hviler.

BÆRESTYKKE, FOR
Næste p (retsiden): Strik ifølge 7. p i diagrammet 
pinden ud, slå 14 m op med løkkeopslag.

Næste p: Strik vr pinden ud, slå 14 m op med løkke-
opslag.

Næste p: Strik ifølge 9. p i diagrammet pinden ud, slå 
7 (7) 14 (14) m op med løkkeopslag.

Næste p: Strik vr pinden ud, slå 7 (7) 14 (14) m op 
med løkkeopslag.

Der er nu 160 (174) 202 (216) masker på pinden.

Fortsæt ifølge diagrammet, hvor de yderste 6 masker 
i hver side strikkes som kantmasker, således:

Kun str. S og M
Næste p (retsiden): 1 r løs af, 5 r, strik 11. p i 
diagrammet, til de sidste 6 m, 5 r, 1 vr.
Næste p: 1 r løs af, 5 r, strik vr til de sidste 6 m, 5 r, 
1 vr.

Kun str. L og XL
Næste p (retsiden): 1 r løs af, 5 r, strik 11. p i 
diagrammet (begynd ved pilen for L og XL), til de 
sidste 6 m, 5 r, 1 vr.
Næste p: 1 r løs af, 5 r, strik vr til de sidste 6 m, 5 r,
1 vr.
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Alle str
Fortsæt således ifølge diagrammet og strik de yderste 
6 masker som anvist på ovenstående pinde, til arbejdet 
måler 43 (43) 48 (52) cm, slut med diagrammets 12. 
(12.) 6. (6.) pind.

Strik 2 pinde glatstrik, ærmekanter strikkes som hidtil.

Strik 10 pinde retstrik, første maske tages løs af og 
sidste maske strikkes vrang på alle pinde, slut med en 
pind fra vrangsiden.

Luk af i ret på næste pind.

BÆRESTYKKE, RYG
Slå 3 masker op på rundpind 3 mm, fortsæt fra 
vrangsiden af de hvilende masker og strik disse vrang, 
slå 3 masker op med løkkeopslagning i slutningen af 
pinden = 118 (132) 146 (160) masker.
Vend arbejdet til retsiden.

Strik stykket færdigt som forsiden.

 

SKULDERSTROPPER
Slå 4 masker op på strømpepind 2,5 mm, vend ikke 
arbejdet, *skub maskerne hen til begyndelsen af 
pinden, så du igen kan strikke maskerne fra retsiden, 
før garnet bag om maskerne, hold til og strik 4 ret*, 
gentag fra * til *, til stroppen måler 17 cm. 
Strik de 4 masker ret sammen. 

Strik en strop magen til.

MONTERING
Sy de nederste ærmesømme sammen med maskesting.
Sy bærestykkets yderste maske på forstykke og ryg 
sammen, alleryderst i de øverste hjørner og hæft 
grundigt.

Mål 19 cm ind på den øverste kant og sy skulderstrop-
pen grundigt fast. Stroppen skal cirka sidde samme 
sted som din bh-strop. Placer stroppen således at den 
ligger lodret på den retstrikkede kant, ca. 1 cm nede og 
sy den grundigt fast på kantens inderside. 
Hæft grundigt.

Vask toppen ifølge anvisningerne på banderolen og lad 
den tørre liggende fladt på et håndklæde.


