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NÅR LÆRKEN SLÅ SIN TRILLE - TOP 
Design: Charlotte Kaae  • Nr. 2313BC

Størrelse:   S   (M)   L  (XL)
Brystvidde:   92  (102)   112 (122) cm
Talje:   61   (71)   81 (91) cm
Hel længde:   56   (56)   57 (57) cm
Garn:  200  (250)  350 (400) g eb07
  50  (50)  50 (50) g eb09
  Alba fra BC Garn

Strikkefasthed:  24 m og 32 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Pinde:  Rundpind 3 mm, 60 cm, og 3 mm, 100 cm

Tilbehør:   Markører eller kontrastfarvet tråd
  Stump sy nål
  Evt. broderiramme hvis du ønsker at brodere på nederdelen
  
Når lærken slå sin trille – sommertop:
Sommertoppen er inspireret af moden fra 1950’erne, det er en figurstrikket top, med vendepinde 
over nakken. Jeg har lavet et diagram til Nederdel og bluse, som du kan placere hvor du har lyst 
til det. Jeg har placeret broderiet på blusen.

Særlige forkortelser:
SO (slå om): slå garnet om pinden foran.
Udt (lænkeudtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret
FOV (Fold om og vend): Før garnet om foran pindene mellem m, tag næste m løst af, før garnet 
tilbage  garnet tilbage bag pindene, og sæt “vendemasken” tilbage på venstre pind. Vend. Dette 
skaber en løkke om masken.retsiden. Når du strikker tilbage over dine “vendemasker”, løfter du 
omslaget op, og strikker det sammen med “vendemasken”.

Arbejdsgang:
Toppen er strikket oppefra og ned, efter raglanmetoden, hvor der tages ud på både krop og 
ærmer, der sættes masker af til ærmer. Over nakken er der en række venderækker efter fold og 
vend- metoden. Indtagninger til talje og udtagninger til hofte, er spredt ud over blusen.
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Fast opslag:
Slå 96 (120) 144 (168) masker op på følgende 
måde: Sæt en løkke på venstre p, stik højre p 
ind i løkken og strik den r, sæt den nye m over 
på venstre p, stik p ind mellem de to m og træk 
en løkke igennem, sæt løkken op på venstre p, 
*stik p ind mellem de to første m, træk løkken 
igennem og sæt m op på venstre p*, gentag fra 
* til *, til du har det ønskede antal m.

Raglan:
På første og de efterfølgende 4 omgange strik-
kes der rib, 1r, 1 vr.
Fortsæt i glatstrik og placer markører til ærmer 
således: Strik 44 (58) 68 (80) m, placer en 
markør, strik 2 m, (venstre ærme), sæt en 
markør, strik 44 (58) 68 (80) m, sæt en markør, 
strik 2 m, (højre ærme), placer en markør ved 
omgangen begyndelse. 
2. og alle lige omgange: Strik til 1 maske før 
markøren, SO, 1 r, flyt markøren, SO, 1 r, SO, 
1r, flyt markør, 1 r, SO, strik til en maske før 
højre ærmes markør, SO, 1 r, flyt markøren, SO, 
1 r, SO, 1r, flyt markør, 1 r, SO. Dette danner, 
et fint hulmønster i raglanudtagningerne ved 
ærmet.
3. og alle ulige omgange strikkes ret.
Samtidig strikker du venderækker på 4., 6., 8. 
og 10 omg over ryggens m således: Strik forbi 
venstre ærme og over bagstykket til markør nr. 
3, FOV (husk omslaget), strik til markør nr. 2, 
FOV. 
Gentag de 2 raglan-omg, til du har 51 (55) 61 
(65) masker over hvert ærme. 
Lad maskerne fra ærmerne hvile.

Krop:
På første omgang skal du slå 21 nye masker 
op under hvert ærme: Fortsæt i glatstrik til 
blusen måler 11 (13) 15 (17) cm fra opslaget 
under ærmet: Tag nu ind til talje. På hver 4. 
omg tages der 8 masker ind jævnt fordelt over 
omgangen, dette gøres 6 gange. Fortsæt i 
glatstrik, til blusen måler 22 (23) 24 (25) cm 

fra opslaget under ærmet. Tag nu ud til hofte, 
8 masker jævnt fordelt på omgangen, på hver 
3. omg 9 (10) 10 (11) gange. Strik i glatstrik, til 
blusen måler 54 (54) 55 (55) cm fra halsen. 
Næste omg: *2 m sm, SO*, gentag fra * til * 
omgangen rundt.
Slut af med 2 cm rib, 1 r, 1 vr, som ved 
halsen.
Luk af i rib.

Ærmer: 
Før de hvilende masker på pinden og strik 20 
masker op under ærmet. Strik 1 omg, hvor du 
strikker *2 m sm, SO*, gentag fra * til * omgan-
gen rundt.
På næste og de efterfølgende 4 omg strikkes 
rib, 1r, 1 vr, som på halsen. 
Luk af i rib.

Montering:
Hæft alle ender. 

Broderi diagram:
Placer dit broderi i nakken midt bag eller foran. 
Broder nu som diagrammet viser. Enten med 
korssting eller maskesting. Er du ikke til tungt 
broderi, kan du med fordel skille garnet og bro-
dere med tyndere garn. 

Efterbehandling
I bomuld, er det flot at dampe sit strik, få 
kanten strøget godt ned, og læg et klæde over 
broderiet, når du damper, ellers vil dine sting 
blive flade. 
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