
  ret på retten, vr på vrangen
  2 r sm
  2 dr sm
  slå om
  2 r løs af på én gang, 1 r, træk de 2 løse m over på én gang
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SOMMERTOP
Størrelse: (S) M (L) XL 

Overvidde: (86) 94 (104) 112 cm
Taljevidde: (72) 80 (88) 98 cm
Hoftevidde: (90) 98 (106) 116 cm
Hel længde: (58) 60 (62) 64 cm 

Garn: Zenta by Permin fv. 29

Garnforbrug: (4) 4 (5) 6 nøgler

Pinde: Rundpind (80 cm) 3½ mm.
 Rundpind (80 + 40 cm) 3 mm.

Strikkefasthed: 22 m x 28p glatstrik på p 3 = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, dr=drejet ret, p=pinde, m=maske, sm=sammen, omg=omgang

Forstykke: Slå (99) 107 (117) 129 m op på p 3 (80 cm). Strik 5 p r. Skift til p. 3½ og glatstrik (1. p er på arbejdets retside) og sæt 2 mærker 
(M) på første pind således: Strik (33) 36 (40) 44 m, M1, (33) 35 (37) 41 m, M2, strik de sidste (33) 36 (40) 44 m. Tag 4 m ind på hver 10. p (på 
retsiden) i alt 5 gange således: 1r, 2dr sm, strik hen til 2 m før M1, 2r sm, strik hen til M2, 2dr sm, strik til der mangler 3 m, 2r sm, 1r. Efter alle 
indtagninger er der (79) 87 (97) 109 m på p. Strik lige op til arbejdet måler (24) 24 (25) 26 cm.  
Tag nu 4 m ud på hver 10. p (på retsiden) i alt 4 gange således: 1r, 1dr i lænken mellem maskerne, strik hen til M1, 1dr i lænken mellem 
maskerne lige FØR mærket, strik hen til M2, 1dr i lænken mellem maskerne lige EFTER mærket, strik til der mangler 1 m, 1dr i lænken 
mellem maskerne, 1r. Efter alle udtagninger er der (95) 103 (113) 125 m på p. Strik (0) 4 (4) 4 p lige op og fjern samtidig mærkerne. På næste 
p (arbejdets vrangside) strikkes de første og de sidste (4) 7 (11) 12 m r, de øvrige m vr. Strik 1 p r. På næste p strikkes de første og de sidste 
(6) 9 (13) 14 m r. Strik 1 p r. På næste p strikkes de første og de sidste (8) 11 (15) 16 m r, de øvrige m vr. 
Nu lukkes af til ærmegab i starten af de næste 2 p således: Luk (5) 7 (10) 13 m, strik r p ud og vend, luk (5) 7 (10) 13 m, strik (3) 4 (5) 3 r, strik 
til der mangler (3) 4 (5) 3 m og strik r p ud. 
På resten af forstykket strikkes de første og sidste (3) 4 (5) 3 m r på alle pinde (kantmasker = KM).
På de næste (3) 4 (5) 6 pinde fra retsiden tages 1m ind i hver side indenfor KM – dr sm i starten af p, r sm i slutningen af p. Slut med 1 p på 
vrangsiden. Der er nu (79) 81 (83) 87 m på p. Nu strikkes lige op i mønster efter diagrammet til arbejdet fra ærmegabets start måler (13) 
14 (15) 16 cm. Luk nu de midterste (29) 31 (33) 37 m til halsudskæring og strik hver side op for sig, stadig i mønster og med de retstrikkede 
kantmasker mod ærmegabet. Mod halssiden lukkes herefter 2m af på hver 2. pind 5 gange. Strik lige op til arbejdet fra ærmegabets start 
måler (18) 19 (20) 21 cm. Luk skulderens masker af. Strik den anden side magen til. 

Ryg: Ryggen strikkes som forstykket, dog er halsudskæringen knap så dyb: Når arbejdet fra ærmegabets start måler (16) 17 (18) 19 cm 
lukkes de midterste (41) 43 (45) 49 m til halsudskæring og strik hver side op for sig, stadig i mønster og med de retstrikkede kantmasker 
mod ærmegabet. Mod halssiden lukkes herefter 2m af på hver 2. pind 2 gange. Strik 2p lige op og luk skulderens masker af. Strik den 
anden side magen til. 

Montering og halskant: Alle sømme bør sys med madrassting fra retten. Sy skuldersømme og sidesømme. Saml (108) 112 (116) 124 m 
op langs halskanten på p 3 (40 cm) startende midt bag. Strik 1 omg. dr. Strik nu 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr. Luk af på næste omg r.

Hæft alle ender. 

Design og opskrift: Ninette Hartwich



SOMMARTOP
Storlek: (S) M (L) XL 

Bröstvidd: (86) 94 (104) 112 cm
Midjevidd: (72) 80 (88) 98 cm
Höftvidd: (90) 98 (106) 116 cm
Hel längd: (58) 60 (62) 64 cm 

Garn: Zenta by Permin fg. 29

Garnåtgång: (4) 4 (5) 6 nyst.

Stickor: Rundst (80 cm) 3½ mm.
 Rundst (80 + 40 cm) 3 mm.

Masktäthet: 22 m x 28 v slätstickning med st 3 = 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

rm=rät, am=avig, vr=vriden rät, st=sticka, m=maska, tills =tillsammans, v = varv

Framstycke: Lägg upp (99) 107 (117) 129 m på st 3 (80 cm). Sticka 5 räta v. Byt till st. 3½ och sticka slätstickning (1:a v är rätsidan) och sätt 
2 markeringar (M) på första v så här: Sticka (33) 36 (40) 44 m, M1, (33) 35 (37) 41 m, M2, sticka de sista (33) 36 (40) 44 m. Minska 4 m på vart 
10:e v (på rätsidan) totalt 5 gånger så här: 1 rm, 2 vr tills, sticka till 2 m innan M1, 2 rm tills, sticka till M2, 2 vr tills, sticka tills det återtår 3 m, 
2 rm tills, 1 rm. Efter alla minskningar är det (79) 87 (97) 109 m på v. Sticka rakt upp till arbetet mäter (24) 24 (25) 26 cm.  
Öka nu 4 m på vat 10:e v (på rätsidan) totalt 4 gånger så här: 1 rm, 1 vr i länken mellan m, sticka till M1, 1 vr i länken mellan m INNAN 
markeringen, sticka till M2, 1 vr i länken mellan m EFTER markeringen, sticka till det åpterstår 1 m, 1 vr i länken mellan m, 1 rm. Efter alla 
ökningarna är det (95) 103 (113) 125 m på v. Sticka (0) 4 (4) 4 v rakt upp och tag samtidigt bort markeringarna. På nästa v (avigsidan) stickas 
de första och sista (4) 7 (11) 12 m räta, de övriga m aviga. Sticka 1 rätt v. På nästa v stickas de första och de sista (6) 9 (13) 14 m räta. Sticka 
1 rätt v. På nästa v stickas de första och de sista (8) 11 (15) 16 m räta, de övriga m aviga. 
Nu avmaskas för ärmhålen i början på de följande 2 v så här: Maska av (5) 7 (10) 13 m, sticka rm v ut och vänd, maska av (5) 7 (10) 13 m, 
sticka (3) 4 (5) 3 rm, sticka det det återstår (3) 4 (5) 3 m och sticka rm v ut. 
På resten av framstycket stickas de första och sista (3) 4 (5) 3 m räta på alla v (kantmaskor = KM).
På de följande (3) 4 (5) 6 v från rätsidan minskas 1 m i var sida innanför KM – vr tills i början på v, rm tills i slutet på v. Sluta med 1 v från 
avigsidan. Det är nu (79) 81 (83) 87 m på v. Sticka rakt upp i mönster efter diagrammet till arbetet från ärmhålen mäter (13) 14 (15) 16 
cm. Maska nu av de mittersta (29) 31 (33) 37 m för halsringningen och sticka var sida färdigt var för sig i mönster och med de rätstickade 
kantm vid ärmhålen. Vid halssidan avmaskas 2 m på vartannat v 5 gånger. Sticka rakt upp till arbetet från ärmhålet mäter (18) 19 (20) 21 
cm. Maska av axelns m. Sticka den andra sidan likadant. 

Bakstycke: Bakstycket stickas som framstycket, men halsrigningen är inte så djup. När arbetet från ärmhålen mäter (16) 17 (18) 19 cm 
avmaskas de mittersta (41) 43 (45) 49 m för halsringningen och sticka var sida färdigt var för sig, i mönster och med de rätstickade m 
vid ärmhålet. Vid halssidan avmaskas 2 m på vartannat v 2 gånger. Sticka 2 v rakt upp och maska v axelns m. Sticka den andra sidan 
likadant. 

Montering och halskant: Alla sömmar sys med madrasstygn från rätsidan. Sy axelsömmarna och sidsömmarna. Plocka upp (108) 112 
(116) 124 m utmed halsringningen på st 3 (40 cm) börja mitt bak. Sticka 1 v vr. Sticka nu 1 avigt v, 1 rätt v, 1 avigt v. Maska av på nästa v 
med rm. 

Fäst alla ändar. 

Design och beskrivning: Ninette Hartwich

rät på rätsidan, am på avigsidan
2 rm tills
2 vr tills
1 omslag
lyft 2 rm på en gång, 1 rm, drag de 2 lyfta m över på en gång

  ret på retten, vr på vrangen
  2 r sm
  2 dr sm
  slå om
  2 r løs af på én gang, 1 r, træk de 2 løse m over på én gang
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