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Denne fine sommertop er inspireret af et linedanserkostume fra start 1900-tallet. Den strik-
kes oppefra og ned med en europæisk skulderkonstruktion, der giver et pænt fald på ryggen. 
Konstruktionen gør også, at den er lidt længere bagpå end fortil. Toppen er lidt kort, så den 
passer godt til et par shorts eller en nederdel.    

LinedanserDesign: Maria Bach Jensen 
// Sanastrik

STØRRELSER
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

MÅL
Passer til brystvidde: 53-56 (57-60) 61-66 
(67-70) cm
Overvidde: 63 (69) 74 (80) cm
Hel længde: 31 (34) 38 (42) cm

STRIKKEFASTHED
29 m og 42 p i glatstrik på pind 2,5 mm = 10 x 10 cm.

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
100 (100) 150 (150) g Merci farve 1110 (Duckling)

Rundpind 2,5 mm, 60 cm og 80 cm
Strømpepinde 2,5 mm (kan udelades hvis der strik-
kes magic loop)

Hæklenål 2,5 mm

Markører eller kontrastfarvet tråd

1 knap ca. 8-10 mm
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

Kantm (kantmaske) 
Første og sidste maske på hver pind strikkes ret.

Udt-h (udtagning mod højre, set fra retsiden)
Fra retsiden (strikkes før markøren): 
Løft lænken mellem 2 masker op bagfra og strik 
den ret.
Fra vrangsiden (strikkes efter markøren): 
Løft lænken mellem 2 masker op bagfra og strik 
den vrang.

Udt-v (udtagning mod venstre, set fra retsiden)
Fra retsiden (strikkes efter markøren): 
Løft lænken mellem 2 masker op forfra og strik 
den drejet ret.
Fra vrangsiden (strikkes før markøren): 
Løft lænken mellem 2 masker op forfra og strik 
den drejet vrang.

o-indt (overtræksindtagning)
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over den netop 
strikkede. 

Arbejdsgang
Linedanser strikkes oppefra og ned. 

Først strikkes de to rygdele, som samles til ét stykke 
der strikkes ned til ærmegabet. 

Der strikkes masker op langs skuldermaskerne på hver 
rygdel til forstykker, som strikkes hver for sig og siden 
samles til et stykke der strikkes ned til ærmegabet. 

Delene samles til krop og resten af kroppen strikkes 
rundt. 

Til sidst strikkes der masker op langs ærmegabene og 
ærmerne strikkes. Knaplukningen i ryggen hækles på 
til sidst. 

DIAGRAM
Se side 4.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Venstre rygdel
Slå 19 (19) 23 (23) masker op på pind 2,5 mm. 
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.

1. p (vrangsiden): Strik 16 (16) 20 (20) vr, indsæt 
markør, 2 vr (skuldermasker), 1 r (kantmaske). 

Strik frem og tilbage i glatstrik og tag samtidig ud efter 
markøren på retsiden og før markøren på vrangsiden, 
således:
Næste p (retsiden): 1 kantm, 2 r, flyt markør, udt-v, 
strik r pinden ud.

Næste p: Strik vr til markøren, udt-v, flyt markør, 2 vr, 
1 kantm.

Gentag udtagningerne som på disse 2 pinde i alt 29 
(33) 33 (37) gange, sidste pind er fra retsiden 
= 48 (52) 56 (60) masker.

Bryd garnet og lad venstre rygstykke hvile på en 
maskeholder.

Højre rygdel
Slå 19 (19) 23 (23) masker op på pind 2,5 mm. 
Der strikkes frem og tilbage på rundpnden.

1. p (vrangsiden): Strik 1 r (kantmaske), 2 vr 
(skuldermasker), sæt markør, strik vrang pinden ud.

Strik frem og tilbage i glatstrik og tag samtidig ud før 
markøren fra retsiden, og efter markøren på vrang-
siden, således:
Næste p (retsiden): Strik r til markøren, udt-h, flyt 
markør, 2 r, 1 kantm.

Næste p: 1 kantm, 2 vr, flyt markør, udt-h, strik vr 
pinden ud.

Gentag udtagningerne som på disse 2 pinde i alt 29 
(33) 33 (37) gange, sidste pind er fra retsiden 
= 48 (52) 56 (60) masker. 

Bryd ikke garnet. 

Rygdelene samles
Saml højre og venstre rygdel på samme pind og strik 
glatstrik frem og tilbage over alle maskerne, således:

Næste p (vrangsiden): Luk 3 m af, strik vrang pinden 
ud, flyt venstre rygdels hvilende m tilbage på pinden og 
strik disse vr.

Næste p: Luk 3 m af og strik ret pinden ud = 90 (98) 
106 (114) masker.

Fortsæt i glatstrik (første og sidste maske strikkes som 
kantmasker), til ærmegabet måler 8 (9) 10 (11) cm 
fra de aflukkede skuldermasker, slut med en pind fra 
vrangsiden.

Bryd garnet og lad maskerne hvile på en maskeholder. 

HØJRE FORSTYKKE:
Læg rygstykket foran dig med retsiden opad, og strik 
med pind 2,5 mm, 29 (33) 33 (37) masker op langs 
skuldermaskerne i højre side.

Næste p (vrangsiden): Strik 2 vr (kant mod hals-
udskæring), indsæt markør, strik vr til sidste m, 
1 kantm.

Strik frem og tilbage i glatstrik, til stykket måler 2 cm 
fra opslagskanten, slut med en pind fra vrangsiden.
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Fortsæt i glatstrik og tag samtidig ud i halssiden, 
således:
Næste p (retsiden): Strik r til markør, udt-h, flyt 
markør, 2 r.

Tag ud på hver retsidepind i alt 16 (16) 20 (20) gange, 
slut med en pind fra retsiden = 45 (49) 53 (57) m.

Bryd garnet og lad maskerne hvile på en maskeholder.

VENSTRE FORSTYKKE
Læg rygstykket foran dig med retsiden opad, og strik 
med pind 2,5 mm, 29 (33) 33 (37) masker op langs 
skuldermaskerne i venstre side.

Næste p (vrangsiden): Strik 1 kantm, 26 (30) 31 (34) 
vr, indsæt markør, 2 vr (kant mod halssiden). 

Strik frem og tilbage i glatstrik til stykket måler 2 cm 
fra opslagskanten, slut med en pind fra vrangsiden.

Fortsæt i glatstrik og tag samtidig ud i halssiden, 
således:
Næste p (retsiden): Strik 2 r, flyt markør, udt-v, strik 
r pinden ud.

Tag ud på hver retsidenpind i alt 16 (16) 20 (20) gange  
slut med en pind fra retsiden = 45 (49) 53 
(57) masker.

Forstykkerne samles
Bryd ikke garnet, men saml højre og venstre forstykke 
på samme pind, således:
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, strik vr pinden ud, 
sæt højre forstykkes hvilende masker over på pinden og 
strik vr til sidste m, 1 kantm = 90 (98) 106 (114) m.
 
Strik glatstrik frem og tilbage over alle masker til 
forstykket måler 17 (18) 19 (20) cm fra de opstrikkede 
masker, slut med en pind fra vrangsiden.

KROP 
Nu samles forstykke og ryg, således:
Næste p (retsiden): Strik 2 r sm, strik r til de sidste 
2 m på forstykket, o-indt, sæt ryggens hvilende masker 
på pinden, strik 2 r sm, strik r til de sidste 2 m, o-indt = 
176 (192) 208 (224) masker.

Fortsæt rundt i glatstrik til hele arbejdet måler 25 (28) 
32 (36) cm målt midt bag. Strik nu mønster efter 
diagram og gentag diagrammets 12 pinde i alt 2 gange.
Strik 1 omgang vrang.

Luk af i ret på næste omgang. 

ÆRMER
Læg arbejdet fladt ned, begynd nederst i ærmegabet 
og strik fra retsiden med pind 2,5 mm, 64 (72) 80 
(88) masker op langs ærmegabet, fordel maskerne 
ligeligt mellem forside og bagside af ærmegabet.

Strik 2 omgange rundt i glatstrik.

Strik herefter diagrammets 12 pinde. 

Strik 1 omgang vrang.
Luk af i ret på næste omgang.

Strik det andet ærme på samme måde.

MONTERING
Hæft ender. 
Med hæklenål 2,5 mm hækles en trense af 
7-9 luftmasker. Sy trensens fast øverst ved slidsen 
i ryggen. Sy knappen i.

Vask blusen ifølge anvisningen på banderolen og lad 
den tørre liggende fladt på et håndklæde.

DIAGRAM

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

2 ret sammen

Tag 1 r løs af, 1 r, træk den løse maske over. 

Slå om pinden
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