Briza Topp
No. 2003-193-9235
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Side 1

Materialer

Vanskelighetsgrad

3 (4) (4) 5 (5) nøster á 50 g Tencel,
Go Handmade fg. 17385
Rundpinne 80 cm 3 mm
Strømpepinne 3 mm til i-cord
10 maskemarkører

Ekspert

Størrelse

Strikkefasthet
29 masker på 10 cm
38 pinne på 10 cm

Oppskriftsinformasjon

S (M) L (XL) XXL

Mål
Bredde over brystet: 43 (45) 47 (49) 51 cm.
Gir etter i bredden.
Lengde målt uten stropper: 40 cm alle
størrelser.

Toppen strikkes ovenfra, rundt på
rundpinne i glattstrikk. Det økes så det
dannes en A-form. Stroppene strikkes som
i-cord til slutt. Toppens lengde justeres med
stroppene.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiibriza

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/briza-topp

Bilde 1: I-cord-stropper

Bilde 2: I-cord-stropper
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Bilde 3: I-cord-kant

Side 2

Bol
Legg opp 248 (256) 264 (272) 280 masker. Samle maskene på rundpinnen og strikk rundt i
glattstrikk.
Strikk 3 omganger.
Sett en markør etter 31. (32.) 33. (34.) 35. masker = 8 markører.
1. øknings-omgang: *Strikk til markøren, kast på pinnen, flytt markøren*, gjenta
omgangen ferdig = 8 masker økning.
Strikk 17 omganger glattstrikk. Kastene på pinnen strikkes vridd rett.
2. øknings-omgang: *Strikk til markøren, flytt markøren, kast på pinnen*, gjenta
omgangen ferdig = 8 masker økning.
Fortsett økningene på hver 18. omgang, eller ca. hver 4,5 cm.
NB Det økes vekselvis før og etter markøren, slik at økningene ligger under hverandre, dvs.
at på 1. øknings-omgang økes det før markøren, og på 2. økningsomgang økes det etter markøren.
Øk i alt 8 ganger = 312 (320) 328 (336) 344 masker på omgangen.
Fortsett rundt i glattstrikk til arbeidet måler 40 cm og avslutt med en i-cord-kant slik:
I-cord
Legg opp 3 masker på venstre pinne med strikkeopplegg.
*strikk 2 rett, 2 vridd rett sammen, flytt maskene tilbake på venstre pinne* - gjenta fra * til * til
alle maskene er avfelt.
Sy i-corden sammen med maskesting.

Stropper
Stroppene er i-cord-snorer som delvis er strikket fast på toppen og delvis er løse snorer.
Marker til stropper for- og bakstykke
I oppleggskanten markerer du midten på forstykket. Mål 9,5 (10) 10,5 (11) 11,5 cm på hver
side av markeringen på midten, sett en markør. Sett ytterligere en markør 6 masker lenger ut
på hver side (disse markerer skulderstroppene).
Fjern markøren på midten.
Gjenta på bakstykket = 8 markører i alt.
Begynn i-cord-kanten
NB Herfra strikkes det med dobbelt garn.
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Side 3

Strikk masker på forstykket med rundpinne, mellom de 2 markeringene nærmest midten,
klipp av garnet. La maskene hvile.
Strikk masker på bakstykket med rundpinne, mellom de 2 markeringene nærmest midten,
klipp av garnet. La maskene hvile.
NB hopp over hver 4. maske på bakstykket.
Forstykke
Begynn med å strikke i-cord på forstykket, slik:
Legg opp 4 masker på høyre pinne, flytt de over på venstre pinne.
Strikk i-cord *3 rett, 2 rett vridd sammen* gjenta til det ikke er flere masker på forstykket.
Ikke fell av, men strikk høyre stropp slik:
Høyre stropp
Strikk i-cord *4 rett, flytt maskene tilbake på venstre pinne, stram til* gjenta * til * til stroppen
måler 45 cm. Fell av.
Venstre stropp
Samle maskene i den motsatte enden av i-corden, strikk i-cord som på høyre stropp, til
stroppen
måler 45 cm.
Ikke fell av, men plasser maskene på pinnen til høyre for ryggens masker, slik at stroppene
krysser.
Bakstykke
Strikk i-cord *3 rett, 2 rett vridd sammen* gjenta til det ikke er flere masker på bakstykket. Sy
den høyre stroppen fast med maskesting, slik at stroppene krysser.
Ermehull
Strikk masker på rundpinne mellom de 2 markørene mellom for- og bakstykket = ermehull,
klipp av garnet.
Legg opp 4 masker på høyre pinne, flytt de til venstre pinne.
Strikk i-cord *3 rett, 2 rett vridd sammen* gjenta til det ikke er flere masker under armen,
strikk skulderstroppene slik:
Skulderstropp
Strikk i-cord *4 rett, flytt maskene tilbake på venstre pinne, stram til* Gjenta til stroppen
måler 35 cm. Sy stroppen fast med maskesting i oppleggsmaskene.
Gjenta på den motsatte siden.
Fest endene.

Riktig god fornøyelse
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Side 4

