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Lilja er en sød lille top, der kan bruges, bare 
som den er, på de varme sommerdage eller 
med en langærmet T-shirt under, når vejret 
slår om til køligt. Det enkle hulmønster er 
utroligt nemt at strikke, men meget effektfuldt 
og feminint.
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Materialer
100 (100) 100 (150) 150 g Merci fra Filcolana i farve 
613 (Cosmopolitan)
Rundpind 2,5 og 3 mm, 40 og 60 cm
1 pynteknap
4 blå og 4 røde maskemarkører (farverne er under-
ordnede, så længe du kan kende forskel på dem)
Maskeholdere eller maskesnor til hvilende masker

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 
år/140 cl

Mål
Passer til brystvidde: 54-57 (58-61) 62-65 (66-68) 
69-72 cm
Overvidde: 58 (62) 66 (69) 73 cm
Længde (målt midt bag): 33 (37) 39 (41) 43 cm

Strikkefasthed
26 m x 42 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm

Særlige forkortelser
2i1: Strik først 1 r og derefter 1 dr r i samme maske.  
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og 
væk fra dig selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den drejet ret. 
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og 
ind mod dig selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den ret.
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Særlige teknikker
Elastisk aflukning: Strik 2 r, *stik venstre pind ind i 
begge masker på højre pind så venstre pind ligger 
tættest på dig selv, fang garnet med højre pind og 
træk garnet igennem begge masker, strik 1 r*, gen-
tag fra * til *.
Kabelopslagning: *Stik højre pind ind i mellem de to 
første masker på venstre pind, fang garnet og træk 
det igennem så du nu har en ny maske på højre pind. 
Sæt denne nye maske tilbage på venstre pind*
Gentag fra * til *, og stik hele tiden højre pind ind i 
mellem den første og anden maske på venstre pind. 
Bliv ved til det ønskede maskeantal.

Arbejdsgang
Lilja strikkes oppefra og ned. Halskanten strikkes 
frem og tilbage, herefter samles arbejdet, så bære-
stykke og krop strikkes rundt i omgange, halskantens 
mønster fortsætter på skuldrene, mens forstykke og 
ryg strikkes glat. 

Halskant
Slå 88 (88) 94 (96) 100 m op på 2,5 mm rundpind og 
strik frem og tilbage.
Strik 4 p r, sidste p er fra retsiden. Vend ikke arbej-
det, men saml omg og indsæt en rød omgangsmar-
kør.
1. omg: Strik r omg ud. 
2. omg: *2 r sm, slå om*, gentag fra * til * omg ud
3. omg: Strik r omg ud.
4. omg: *slå om, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud.
5. omg: Strik r omg ud.
6. omg: Strik r omg ud.
7. omg: Strik vr omg ud.
8. omg: Strik 0 (0) 4 (0) 4 r, *2i1, 3 r*, gentag fra 
* til *, til de sidste 0 (0) 2 (0) 0 m, 0 (0) 2 (0) 0 r = 
110 (110) 116 (120) 124 m.
9. omg: Strik vr omg ud.
10. omg (inddelingsomg): Strik 1 vr (raglanm), 
indsæt blå markør, strik 27 (27) 28 (30) 32 r (for-
stykke), indsæt blå markør, 1 vr (raglanm), indsæt 
rød markør, strik 26 (26) 28 (28) 28 r (ærme), ind-
sæt rød markør, 1 vr (raglanm), indsæt blå markør, 
strik 27 (27) 28 (30) 32 r (ryg), indsæt blå markør, 
1 vr (raglanm), indsæt rød markør, strik 26 (26) 28 
(28) 28 r (ærme). 

Ærmemaskerne sidder mellem de røde markører og 
forstykke/ryg sidder mellem de blå markører. Markø-
rerne flyttes fra venstre til højre pind undervejs på 
omg og er ikke yderligere omtalt i anvisningerne.

Bærestykke
Næste omg (udtagningsomg): 1 vr, *2i1*, gentag 
fra * til *, til 1 m før markøren, 1 r, 1 vr, 26 (26) 28 
(28) 28 r, 1 vr, *2i1*, gentag fra * til * til 1 m før 
markøren, 1 r, 1 vr, 26 (26) 28 (28) 28 r.
Der er nu 53 (53) 55 (59) 63 m på hhv. forstykke og 
ryg og 162 (162) 170 (178) 186 m på pinden i alt.

Skift til 3 mm rundpind.

Nu fortsættes med glatstrik på forstykke og ryg (mel-
lem de blå markører) og hulmønster imellem de røde 
markører, som anvist nedenfor:

Raglanmasker: Strikkes vr på alle omg.

Ryg og forstykke (strikkes imellem de blå mar-
kører):
1., 2. og 3. omg: Strik r til markøren.
4. omg: 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markøren, h-udt, 
1 r.
Gentag 1. - 4. omg.

Ærmemønster og ærmeudtagninger (strikkes 
imellem de røde markører):
1. omg: *2 r sm, slå om*, gentag fra * til *, til mar-
køren.
2. omg: Strik r til markøren.
3. omg: *Slå om, 2 r sm*, gentag fra * til *, til mar-
køren.
4. omg: Strik r til markøren.
5. omg: 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markøren, h-udt, 
1 r.
6. omg: Strik vr til markøren.
7. omg: 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markøren, h-udt, 
1 r.
8. omg: Strik vr til markøren.
9. omg: 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markøren, h-udt, 
1 r.
10. omg: Strik r til markøren.
Gentag 1.-10. omg.
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Fortsæt således og strik ærmemønsterets 10 omg i 
alt 2 (3) 3 (3) 3 gange (= 3 (4) 4 (4) 4 sektioner med 
hulmønster, inkl. halskant). Herefter strikkes 1.-4. 
omg af ærmemønsteret yderligere 1 gang. Strik 5.-8. 
omg yderligere 1 gang, men udelad udtagningerne 
på ærmerne på disse omg. 
Der er nu 67 (71) 73 (77) 81 m på hhv. forstykke og 
ryg, og 38 (44) 46 (46) 46 m på ærmerne.

Næste omg: 1 vr, *strik r til markøren, brug 2,5 mm 
pind og luk raglanm, ærmemasker og den næste rag-
lanm af med elastisk aflukning (se særlige teknikker), 
fortsæt igen med 3 mm pind og flyt masken på højre 
p over på venstre p og strik de 2 første m r sm*, 
gentag fra * til *.

Krop
Næste omg: *Strik r til de aflukkede m, vend arbej-
det og slå 4 (5) 6 (6) 7 m op med kabelopslagning 
(se særlige teknikker), indsæt sidemarkør, slå yder-
ligere 4 (5) 6 (6) 7 m op, vend arbejdet tilbage til 
retsiden*, gentag fra * til *, yderligere 1 gang = 150 
(162) 170 (178) 190 m.
Omgangens begyndelse flyttes nu til første sidemar-
kør.
Strik 7 (7) 7 (7) 9 omg glatstrik.
Næste omg: *Strik r til 1 m før sidemarkøren, v-udt, 
1 r*, gentag fra * til * yderligere 1 gang.
Strik 7 (7) 7 (7) 9 omg glatstrik.
Næste omg: 1 r, h-udt, strik r til 1 m efter sidemarkø-
ren, h-udt, strik r omg ud.

Fortsæt således med udtagninger hhv. før og efter 
sidemarkørerne på hver 8. (8.) 8. (8.) 10. omg, til 
arbejdet måler 21 (23) 25 (27) 29 cm fra ærmegabet. 
(Det endelige maskeantal er underordnet, fortsæt 
blot udtagninger til længden er nået.)

Kant
Skift til rundpind 2,5.
1. omg: *2 r sm, slå om*, gentag fra * til * omg ud.
2. omg: Strik r omg ud.
3. omg: *Slå om, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud.
Strik 2 omg r.
Strik 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr. Luk af i ret på 
næste omg. 

Montering
Sy den øverste retrillekant i halskanten sammen, så 
kanten samles helt. Hæft grundigt og sy pynteknap-
pen fast ovenpå samlingen. Hvis der er kommet hul i 
hver side under ærmegabet, sys disse også lidt til.
Hæft ender og vask toppen ifølge anvisningen på ban-
derolen og lad den tørre liggende på et håndklæde. 


