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En fin, vintageinspireret top med et elegant, 
lille strukturmønster. 
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Materialer
150 (150) 200 (200) g Merci fra Filcolana fv 958 
(grey)
Rundp 3 mm (der strikkes frem og tilbage på rundp, 
bortset fra halsen)

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål 
Overvidde: 87 (96) 105 (114) cm
Hel længde: 50 (52) 54 (56) cm

Strikkefasthed
28 m og 38 p i perlerib på p 3 mm = 10 x 10 cm

Arbejdsgang
Toppen strikkes nedefra og op – forstykke og ryg hver 
for sig. Skuldrene samles, og der strikkes m op til 
halskanten, som strikkes rundt.

Ryg
Slå 122 (134) 146 (158) m op på rundp 3 mm og 
strik frem og tilbage i perlerib sådan:
1. p (retsiden): 1 r, 1 vr, *1 r, 2 vr*, gentag fra * til * 
og slut med 1 r, 1 vr, 1 r.
2. p: Strik ret.
Gentag disse 2 p.
Når arbejdet måler 31 (32) 33 (34) cm, lukkes der 6 



Le Havre Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

(7) 8 (9) m af til ærmegab i hver side = 110 (120) 
130 (140) m. 

Herefter strikkes kantm sådan på alle pinde: Tag før-
ste m vr løst af og strik sidste m r.
Tag samtidig 1 m ind i hver side på hver 2. p således:
1. p (retsiden): 1 vr løst af, 2 vr sm, strik mønster 
til de sidste 3 m, tag 2 r løst af én ad gangen, sæt m 
tilbage på venstre p, og strik dem dr vr sm, 1 r.
2. p: 1 vr løst af, strik r pinden ud.
Gentag disse 2 p, til der er taget ind i alt 13 gange 
(alle str.) = 84 (94) 104 (114) m. 
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 17 (18) 19 (20) 
cm. Slut med en p fra vrangsiden. Lad de midterste 
34 (36) 38 (40) m hvile på en garnende, og strik hver 
side færdig for sig.

Tag 1 m ind mod halsen på hver 2. p 2 gange. Lad de 
resterende 23 (27) 31 (35) m hvile til skulder. Strik 
den anden side færdig på samme måde, blot spejl-
vendt.

Forstykke
Slå op og strik som til ryggen, til arbejdet måler 31 
(32) 33 (34) cm. Luk 8 (9) 10 (11) m af til ærmegab 
i hver side = 106 (116) 126 (136) m. Fortsæt med 
indtagninger og kantm som på ryggen, idet der tages 
ind 11 gange i hver side (alle str.) = 84 (94) 104 
(114) m.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 12 (13) 14 (15) 
cm. Slut med en p fra vrangsiden. Lad de midterste 
24 (26) 28 (30) m hvile på en garnende, og strik hver 
side færdig for sig. 

Tag 1 m ind mod halsen på hver 2. p 7 gange. Fort-
sæt lige op, til forstykket har samme højde som 
ryggen. Lad de resterende 23 (27) 31 (35) m hvile. 
Strik den anden side færdig på samme måde, blot 
spejlvendt.

Montering
Sæt den ene skulders m fra ryg og forstykke på hver 
sin p og strik m sammen to og to, idet der samtidig 
lukkes af. Strik den anden skulder sammen på samme 
måde. Strik m op langs halsen, 1 m i hver aflukket m, 
og strik over de hvilende m for og bag. Maskeantal-
let skal være deleligt med 3, og mønsteret skal passe 
over de hvilende m. Strik rundt i mønster således:
1. omg: Strik *1 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg 
rundt, så det passer med mønsteret for og bag.
2. omg: Strik vrang.
Gentag disse 2 omg, til kanten måler 3 cm. Luk af.
Sy sidesømmene.

Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.   


