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Denne feminine og detaljrike sommertoppen 
er inspirert av den poetiske og velduftende 
Lathyrus, som fyller hagen med sødme og 
poesi. 
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Materialer
200 (200) 250 (250) g Merci fra Filcolana i farge 609 
(Rosehip)
Rundpinne 3 mm, 80-100 cm
Rundpinne 2 mm, 60 cm
Maskemarkører eller kontrastfarget tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: (80-88) 89-96 (97-104) 105-
110 (111-120) cm
Overvidde: 88 (98) 108 (118) cm
Hel lengde: 45,5 (49,5) 54,5 (57) cm

Strikkefasthet
32 m x 28 omg i mønsterstrikk på p 3 mm = 10 x 10 
cm

Forkortelser
o-innt (overtrekksfelling): 1 r løst av, 1 r, trekk den 
løse m over den nettopp strikkede m.
sm: sammen

Arbeidsflyt
Toppen strikkes nedenfra og opp. Bolen strikkes rundt 
til ermehullene, hvor det felles av masker i begge 
sidene. Bak- og forstykke strikkes deretter ferdig hver 
for seg. Så strikkes det opp masker til halskant.
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Les dette før du begynner
Ønsker du at forlenge bolen, kan du øke med ønsket 
antall cm før det felles inn til midje etter diagram B.

Bol
Legg opp 315 (351) 387 (423) m på p 3 mm. Sett 
sammen til en omg og sett inn en markør ved starten 
av omg.
Strikk deretter 8 (8) 10 (10) omg slik: *2 r, 2 vr, 2 r, 
3 vr* gjenta fra * til * omg rundt. 
Neste omg: *2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr sm, 1 vr*, gjenta fra 
* til * omg rundt.
Det er nå 280 (312) 344 (376) m på p.
Sett inn en maskemarkør etter 140 (156) 172 (188) 
m for å markere for- og bakstykke. 

Følg diagram A. Strikk 12 (16) 20 (24) omg rundt i 
mønster etter diagram A over alle m.

Fortsett i mønster etter diagram A, men strikk samti-
dig fellinger etter diagram B slik: *Strikk i mønster til 
14 m før markøren, strikk fortsatt mønster etter dia-
gram A, men følg samtidig diagram B over de neste 
30 m*, gjenta fra * til * enda en gang (de siste 16 m 
er etter markøren hvor omg starter). 
Når alle p av diagram B er strikket, strikkes 8 (10) 14 
(14) omg i mønster etter diagram A.

Fell m av til ermehull på neste omg: Fell av 8 (8) 12 
(12) m, strikk 126 (142) 150 (166) m i mønster, fell 
av 14 (14) 22 (22) m, strikk 126 (142) 150 (166) m i 
mønster, fell av 6 (6) 10 (10) m.

Fjern samtidig maskemarkørene i sidene.

Forstykke
Strikk frem og tilbake over forstykkets 126 (142) 150 
(166) m.
1. p (retten): Strikk *2 r, 2 vr*, gjenta fra * til * til 
det er strikket totalt 12 (12) 16 (16) m, 1 r, sett inn 
en markør, 1 r, strikk i mønster til de siste 14 (14) 18 
(18) m, sett 1 r, sett inn en markør, 1 r, *2 vr, 2 r*, 
gjenta fra * til * p ut. 
2. p (vrangen): Strikk som m viser (strikk rettma-
skene r og vrangmaskene vr).
3. p - fellinger: Strikk som m viser til 1. markør, o-

innt, strikk mønster til 2 m før markør, 2 r sm, strikk 
som m viser omg ut. 
Strikk fellinger på hver p fra retten totalt 21 (25) 23 
(28) ganger.

Samtidig felles det av til hals når ermehullet måler 10 
(12) 12 (13) cm, fra der hvor m ble felt av, på føl-
gende måte: Fell av de midterste 30 (38) 42 (48) m. 
Strikk nå hver side ferdig hver for seg.

Strikk frem og tilbake i mønster (med fellinger), sam-
tidig som det felles av m til halsen i starten av hver 2. 
p. Fell av 4 m 1 gang, fell deretter av 3 m 2 ganger, 
fell deretter av 2 m 1 gang. Det er nå 15 (15) 19 (19) 

Diagram A

Vrang på retten, rett på vrangen

Rett på retten, vrang på vrangen

Før høyre pinne bak 1. m på venstre pinne og strikk 2. m r uten å 
ta m av pinnen, strikk deretter 1. m på pinnen r, ta begge m av 
pinnen
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2 vr sm

Løft tråden mellem m opp på pinnen og strikk den vridd 
vrang
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Diagram B
m på p. 
Strikk videre opp i ribb til forstyk-
ket måler 19 (21) 23 (24) cm fra 
der hvor det ble felt av (eller ønsket 
lengde).
Sett m på over på en maskeholder.
Strikk den andre side av forstykket 
ferdig på samme måte.

Bakstykke
Strikk som forstykket, men fell først 
av til hals når bakstykke måler 14 
(16) 16 (17) cm.
Sy skuldersømmene sammen.

Halskant 
Start midt bak og strikk opp 150 
(160) 160 (170) m fra retten rundt 
langs halskanten på p 2 mm. Snu 
arbeidet og strikk en omg r fra 
vrangen. Snu arbeidet igjen, og 
strikk 5 omg r fra retten. Fell løst 
av.

Montering
Fest alle løse tråder. Skyll opp ar-
beidet, sentrifuger lett og la som-
mertoppe tørke liggende flatt.


