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Denne fine sommertoppen er inspirert av et linedanserkostyme fra starten av 1900-tallet. 
Den strikkes ovenfra og ned med en europeisk skulderkonstruksjon som gir et pen fall på
ryggen. Konstruksjonen gjør også at den er litt lengre bak enn foran. Toppen er litt kort, så 
den passer godt til et par shorts eller et skjørt.  

LinedanserDesign: Maria Bach Jensen // Sanastrikk
Norsk oversettelse: Merete Norheim

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 lengde: 31 (34) 38 (42) cm

STRIKKEFASTHET
29 m og 42 p i glattstrikk på pinne 2,5 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
100 (100) 150 (150) g Merci farge 1110 (Duckling)

Rundpinne 2,5 mm, 60 cm og 80 cm
Strømpepinne 2,5 mm (kan utelates hvis du strikker 
magic loop)

Heklenål 2,5 mm

Markører eller kontrastfarget tråd

1 knapp ca. 8-10 mm
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

Kantm (kantmaske) 
Første og siste maske på hver pinne strikkes rett.
Økn-h (øking mot høyre, sett fra retten)
Fra retten (strikkes før markøren): 
Løft lenken mellom 2 masker opp bakfra og strikk den 
rett.
Fra vrangen (strikkes etter markøren): 
Løft lenken mellom 2 masker opp bakfra og strikk den 
vrang.
Økn-v (øking mot venstre, sett fra retten)
Fra retten (strikkes etter markøren): 
Løft lenken mellom 2 masker opp forfra og strikk den 
vridd rett.
Fra vrangen (strikkes før markøren): 
Løft lenken mellom 2 masker opp forfra og strikk den 
vridd vrang.
o-innt (felling med overtrekk)
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over den m 
du nettopp strikket.

DIAGRAM

Arbeidsgang
Linedanser strikkes ovenfra og ned. 

Først strikkes de to delene til bakstykket, som settes 
sammen til et stykke og strikkes ned til ermehullet. 

Det strikkes opp masker til forstykker langs skulder-
maskene på hver side på bakstykke. 

Forstykkene strikkes først hver for seg for så og settes 
sammen til et stykke og strikkes ned til ermehullet. 

Delene samles til bol, og resten av bolen strikkes rundt. 

Til sist strikkes det opp masker langs ermehullene og 
ermene strikkes. 

Knapphullet på ryggen hekles på helt til slutt.

Rett på retten, vrang på vrangen

2 rett sammen

2 vridd rett sammen  

Kast på pinnen
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Oppskrift
BÆRESTYKKE
Venstre side bakstykke
Legg opp 19 (19) 23 (23) masker på pinne 2,5 mm. 
Det strikkes frem og tilbake på rundpinnen.

1. p (vrangen): Strikk 16 (16) 20 (20) vr, sett inn en 
markør, 2 vr (skuldermasker), 1 r (kantmaske). 

Strikk frem og tilbake i glattstrikk og øk samtidig ut 
etter markøren på retten og før markøren på vrangen, 
slik:

Neste p (retten): 1 kantm, 2 r, flytt markøren, økn-v, 
strikk r pinnen ut.

Neste p: Strikk vr til markøren, økn-v, flytt markøren, 
2 vr, 1 kantm.

Gjenta økingene som på disse 2 pinnene i alt 29 (33) 
33 (37) ganger, siste pinne er fra retten = 48 (52) 56 
(60) masker.

Klipp av garnet og la venstre side av bakstykke hvile på 
en maskeholder.

Høyre side bakstykke
Legg opp 19 (19) 23 (23) masker på pinne 2,5 mm. 
Det strikkes frem og tilbake på rundpinnen.

1. p (vrangen): Strikk 1 r (kantmaske), 2 vr (skulder-
masker), sett inn en markør, strikk vrang pinnen ut.

Strikk frem og tilbake i glattstrikk og øk samtidig ut 
før markøren fra retten, og etter markøren på vrangen, 
slik:

Neste p (retten): Strikk r til markøren, økn-h, flytt 
markøren, 2 r, 1 kantm.

Neste p: 1 kantm, 2 vr, flytt markøren, økn-h, strikk 
vr pinnen ut.

Gjenta økingene som på disse 2 pinnene i alt 29 (33) 
33 (37) ganger, siste pinne er fra retten = 48 (52) 56 
(60) masker. 
Ikke klipp av garnet.

Delene på bakstykket settes sammen
Sett høyre og venstre side inn på samme pinne, og 
strikk glattstrikk frem og tilbake over alle maskene, 
slik:

Neste p (vrangen): Fell av 3 m, strikk vrang pinnen ut, 
flytt de hvilende m på venstre side av bakstykke tilbake 
på pinnen og strikk disse vr.

Neste p: Fell av 3 m og strikk rett pinnen ut = 90 (98) 
106 (114) masker.

Fortsett i glattstrikk (første og siste maske strikkes 
som kantmasker), til ermehullet måler 8 (9) 10 (11) 
cm fra de avfelte m på skulder, avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Klipp av garnet og la maskene hvile på en maskeholder. 

HØYRE FORSTYKKE:
Legg bakstykket foran deg med retten opp, og strikk 
opp med pinne 2,5 mm, 29 (33) 33 (37) masker langs 
skuldermaskene i høyre side.

Neste p (vrangen): Strikk 2 vr (kant mot hals-
utskjæring), sett inn en markør, strikk vr til siste m, 
1 kantm.

Strikk frem og tilbake i glattstrikk til stykket måler 
2 cm fra oppleggskanten, avslutt med en pinne fra 
vrangen.
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Fortsett i glattstrikk og øk samtidig ut mot siden av 
halsen, slik:

Neste p (retten): Strikk r til markøren, økn-h, flytt 
markøren, 2 r.

Øk ut på hver pinne fra retten i alt 16 (16) 20 (20) 
ganger, avslutt med en pinne fra retten = 45 (49) 53 
(57) masker.

Klipp av garnet og la maskene hvile på en maskeholder.

VENSTRE FORSTYKKE
Legg bakstykket foran deg med retten opp, og strikk 
opp med pinne 2,5 mm, 29 (33) 33 (37) masker langs 
skuldermaskene i venstre side.

Neste p (vrangen): Strikk 1 kantm, 26 (30) 31 (34) 
vr, sett inn en markør, 2 vr (kant mot hals-
utskjæringen). 

Strikk frem og tilbake i glattstrikk til stykket måler 
2 cm fra oppleggskanten, avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Fortsett i glattstrikk og øk samtidig ut mot siden av 
halsen, slik:

Neste p (retten): Strikk 2 r, flytt markøren, økn-v, 
strikk r pinnen ut.

Øk ut på hver pinne fra retten i alt 16 (16) 20 (20) 
ganger, avslutt med en pinne fra retten = 45 (49) 53 
(57) masker.

Forstykkene settes sammen
Ikke klipp av garnet, men sett høyre og venstre forstyk-
ke på samme pinne, slik:

Neste p (vrangen): 1 kantm, strikk vr pinnen ut, sett 
de hvilende maskene til høyre forstykke over på pinnen 
og strikk vr til siste m, 1 kantm = 90 (98) 106 (114) 
masker.
 
Strikk glattstrikk frem og tilbake over alle maskene til 
forstykket måler 17 (18) 19 (20) cm fra de maskene 
som ble strikket opp, avslutt med en pinne fra vrangen.

 

BOL
Nå skal for- og bakstykke settes sammen, slik:

Neste p (retten): Strikk 2 r sm, strikk r til det gjenstår 
2 m på forstykket, o-innt, sett de hvilende maskene til 
bakstykket inn på pinnen, strikk 2 r sm, strikk r til det 
gjenstår 2 m, o-innt 176 (192) 208 (224) masker.

Fortsett rundt i glattstrikk til hele arbeidet måler 
25 (28) 32 (36) cm målt midt bak. 

Strikk så mønster etter diagrammet og gjenta de 
12 pinnene i diagrammet i alt 2 ganger.

Strikk 1 omgang vrang.

Fell av i rett på neste omgang. 

ERMER
Legg arbeidet flatt ned, start nederst i ermehullet med 
pinne 2,5 mm og strikk opp fra retten 64 (72) 80 (88) 
masker langs ermehullet, fordel maskene likt mellom 
forside og bakside av ermehullet.

Strikk 2 omganger rundt i glattstrikk.

Strikk deretter de 12 pinnene i diagrammet. 

Strikk 1 omgang vrang.

Fell av i rett på neste omgang.

Strikk det andre erme på samme måte.

MONTERING
Fest løse tråder. 
Lag en lenke med 7-9 luftmasker med en heklenål 
2,5 mm. Sy lenken fast øverst ved splitten i ryggen. 
Sy i knappen.

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


