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Denne topp er fylt med barndomsminner. Det er sommer, jeg har bare skuldre, sandaler og 
bare ben og min mor strikker den fineste sommertopp til meg. Veronica er fin til en bytur en 
varm sommerkveld. Om du styler den med strutteskjørt eller denim shorts betyr ingenting, 
for med popcorn og Candy floss er du klar til neste forestilling.  

  

VeronicaDesign: Gitte Juhler
Oppskrift: Sanne Bjerregaard
Norsk oversettelse. Merete Norheim
 

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Overvidde: 86 (97) 108 (119) cm
Lengde uten stropp: 45 (45) 50 (54) cm.
Lengde med stropp: 51 (51) 56 (60) cm.
Ermelengde: ca. 8 (8) 11 (11) cm

STRIKKEFASTHET
26 m og 42 p i hullmønster på pinne 3 mm 
= 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt etter vask og blokking.

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
200 (200) 250 (250) g Merci frg. 1390 (Salvia)

Rundpinne 2,5 og 3 mm, 60 - 80 cm.
2 stk. strømpepinner 3 mm til skulderstropper.

Maskemarkør

Restegarn til italiensk opplegg
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Teknikk
SPESIELLE TEKNIKKER
Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet slik at den lange enden (med 
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den 
tråden som sitter fast på pinnen, stikk høyre pinne inn 
forfra i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til du har ønsket antall masker. 

DIAGRAM

 

Arbeidsgang
Sommertoppen strikkes rundt, nedenfra og opp til 
ermehullet. 

Her deles arbeidet, og det legges opp nye masker til 
ermer, som strikkes i forlengelse av hhv. for- og
baksiden på bærestykket. 

Bærestykkene felles av, og det strikkes I-cord skulder-
stropper til slutt, som sys fast på kantene av foran og 
bak.

Gjenta

1234567891011  121314
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Start her

Krop: Begynd herKrop: Begynd her

Rett på retten, vrang på vrangen 

2 rett sammen

2 vridd rett sammen

Kast på pinnen

Krop: Begynd her

Bol
L og XL
Erme



3 av 4#FilcolanaVeronica

Oppskrift
BOL
Du starter med italiensk opplegg slik:
Legg opp 113 (127) 141 (155) masker med restegarn 
på rundpinne 2,5 mm, og strikk 2 pinner rett. 
Klipp av restegarnet.

Start med Merci og strikk 1 pinner vrang. Ikke snu 
arbeidet, men sett sammen til en omgang og fortsett 
rundt. 

Strikk 2 omganger vrang. 

Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste 
tverrlenken strikket med Merci, 3 p nede i arbeidet 
(= 1. p med Merci), og strikk den r*, gjenta fra * til *, 
til det er 1 m igjen, plukk opp den siste tverrlenken, og 
strikk den rett sammen med den siste masken = 224 
(252) 280 (308) m.

Strikk 1 vrang, sett inn en markør for å markere starten 
på omgangen, og fortsett rundt i ribb (1 r, 1 vr), til 
vrangborden måler 5 cm. 
Klipp forsiktig av oppleggstråden.

Bytt til rundpinne 3 mm.

Strikk 1 omgang rett.

Fortsett i hullmønster ifølge diagrammet. Start ved 
pilen og strikk til arbeidet måler ca. 29,5 (29,5) 33 
(36,5) cm, avslutt med den 5. omgangen i diagrammet. 

Nå deles arbeidet, samtidig som det legges opp masker 
til ermene, slik:
Fjern omgangsmarkøren, og legg opp 3 masker med 
teknikken løkkeopplegg i forlengelse av maskene som 
sitter på høyre pinne på rundpinnen. 

Snu arbeidet til vrangen. Heretter strikkes det frem og 
tilbake.

Neste p (vrangen): Strikk 115 (129) 143 (157) vr, 
legg opp 3 m med løkkeopplegg. Snu.

Arbeidet er nå delt, og det strikkes utelukkende over 
de nye maskene, samt maskene imellom disse, i alt 118 
(132) 146 (160) masker. 
De resterende masker hviler.

BÆRESTYKKE FORAN
Neste p (retten): Strikk ifølge den 7. p i diagrammet 
pinnen ut, legg opp 14 m med løkkeopplegg.

Neste p: Strikk vr pinnen ut, legg opp 14 m med 
løkkeopplegg.

Neste p: Strikk ifølge 9. p i diagrammet pinnen ut, 
legg opp 7 (7) 14 (14) m med løkkeopplegg.

Neste p: Strikk vr pinnen ut, legg opp 7 (7) 14 (14) m 
med løkkeopplegg.

Det er nå 160 (174) 202 (216) masker på pinnen.

Fortsett ifølge diagrammet, hvor de ytterste 6 maskene 
i hver side strikkes som kantmasker, slik:

Kun størrelse S og M
Neste p (retten): 1 r løst av, 5 r, strikk den 11. p i 
diagrammet, til det gjentår 6 m, 5 r, 1 vr.
Neste p: 1 r løst av, 5 r, strikk vr til det gjenstår 6 m, 
5 r, 1 vr.

Kun størrelse L og XL
Neste p (retten): 1 r løst av, 5 r, strikk den 11. p i 
diagrammet (start ved pilen for L og XL), til det 
gjenstår 6 m, 5 r, 1 vr.
Neste p: 1 r løst av, 5 r, strikk vr til det gjenstår 6 m, 
5 r, 1 vr.
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Alle størrelser
Fortsett slik ifølge diagrammet, og strikk de ytterste 
6 maskene som anvist på ovenstående pinne, til
arbeidet måler 43 (43) 48 (52) cm, avslutt med den 
12. (12.) 6. (6.) p i diagrammet.

Strikk 2 pinner glattstrikk, ermekantene strikkes som 
hittil.

Strikk 10 pinner rettstrikk, ta første maske løst av, og 
strikke siste maske vrang på alle pinnene. Avslutt med 
en pinne fra vrangen.

Fell av i rett på neste pinne.

BÆRESTYKKE BAK
Legg opp 3 masker på rundpinne 3 mm, fortsett fra 
vrangen av de hvilende maskene, og strikk disse vrang, 
legg opp 3 masker med løkkeopplegg i enden av 
pinnen = 118 (132) 146 (160) masker.
Snu arbeidet til retten.

Strikk stykket ferdig som på forstykket.

 

SKULDERSTROPPER
Legg opp 4 masker på strømpepinne 2,5 mm, ikke snu 
arbeidet, *skyv maskene tilbake til starten av pinnen, så 
du igjen kan strikke maskene fra retten, før garnet bak 
maskene, stram til og strikk 4 rett*, gjenta fra 
* til *, til stroppen måler 17 cm. 
Strikk de 4 maskene rett sammen. 

Strikk en tilsvarende stropp.

MONTERING
Sy de nederste ermesømmene sammen med 
maskesting.
Sy de ytterste maskene på for- og bakstykke sammen 
helt ytterst i de øverste hjørnene, og fest godt.

Mål 19 cm inn på den øverste kanten og sy skulder-
stroppen godt fast. Stroppen skal sitte cirka samme 
sted som bh-stroppen din. Plasser stroppen slik at den 
ligger loddrett på den rettstrikkede kanten, ca. 1 cm 
ned, og sy den godt fast på innersiden av kanten. 
Fest alle løse tråder.

Vask toppen ifølge anvisningen på banderolen og la 
den tørke liggende flatt på et håndkle.


