Olga – Topp
No. 2004-202-8237

Hobbii Design, Sys Fredens - Olga - Copyright © 2020

Side 1

Materialer

Størrelse

3 (3, 4, 4, 5) nøster Rainbow Bamboo,
fg. 20

S (M, L, XL, XXL)

Rundpinne 80 cm/ 3 mm og 3,5 mm

Garnkvalitet
Rainbow Bamboo, Hobbii
60% Bamboo Viskose, 40% bomull/
100 g = 250 meter

Strikkefasthet
23,5 masker og 38 omganger/pinner
på 10 cm i mønster på pinne 3,5 mm

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

Mål
Bredde: 41 (43, 46, 49, 51) cm
Lengde: 49 (50, 52, 53, 55) cm

Oppskriftsinformasjon
Toppen strikkes rundt på rundpinne til ermehull.
Det strikkes et lite hullmønster, og det er
vrangborder i halsen og ermehullene.

Teknikkvideoer
Magic loop:
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMHMg

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiiolga

God fornøyelse!
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Mønsterrapporter
Mønster, rundt på rundpinne
1. omgang: *3 rett, kast på pinnen, 1 maske rett løst av, 2 rett sammen, trekk den løse
masken over, kast på pinnen*, gjenta *-* ut omgangen.
2., 3. og 4. omgang: rett.
5. omgang: *kast på pinnen, 1 maske rett løst av, 2 rett sammen, trekk den løse masken
over, kast på pinnen,
3 rett*, gjenta *-* ut omgangen.
6., 7. og 8. omgang: rett.
Mønster, frem og tilbake på rundpinne
1. pinne, rett-siden: *3 rett, kast på pinnen, 1 maske rett løst av, 2 rett sammen, trekk den
løse masken over, kast på pinnen*, gjenta *-* ut pinnen.
2. pinne, vrang-siden: vrang.
3. pinne, rett-siden: rett.
4. pinne, vrang-siden: vrang.
5. pinne, rett-siden: *kast på pinnen, 1 maske rett løst av, 2 rett sammen, trekk den løse
masken over, kast på pinnen, 3 rett*, gjenta *-* ut pinnen.
6. pinne, vrang-siden: vrang.
7. pinne, rett-siden: rett.
8. pinne, vrang-siden: vrang.

Oppskrift
Vrangbord
Legg opp 192 (204, 216, 228, 240) masker på rundpinne 3 mm. Strikk rundt i ribbestrikk: 1
rett, 1 vrang.
Strikk 4 cm ribbestrikk.
Bol
Skift til rundpinne 3,5 mm.
Strikk 3 omganger glattstrikk.
Strikk deretter i mønster rundt på rundpinne til arbeidet måler 32 (32, 33, 33, 34) cm.
Sett en markør ved omgangens begynnelse og midt på omgangen = 96 (102, 108, 114, 120)
masker til hver halvdel.
Ermehull, lukking
*Strikk til 3 (4, 5, 6, 7) masker før neste markør, fell 6 (8, 10, 12, 14) masker løst av*, gjenta
*-* enda 1 gang = 90 (94, 98, 102, 106) masker til hver halvdel.
Strikk ryggen og sett forstykkets masker i hvil.

Rygg
Fortsett i mønster, men nå etter Mønster, frem og tilbake på rundpinne.
Ermehull, fellinger
Rett-siden: Strikk 1 rett, 2 vridd rett sammen, mønster (frem og tilbake) til det er 3 masker
igjen, 2 rett sammen, 1 rett = 2 masker felling.
Fell på hver rettside-pinne i alt 7 (8, 9, 10, 11) ganger = 76 (78, 80, 82, 84) masker.
Strikk helt til ermehullet måler 15 (16, 17, 18, 19) cm.
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Fell løst av.

Forstykke
Fortsett i mønster etter Mønster, frem og tilbake på rundpinne.
Ermehull og halsutskjæring
Fell til ermehull som på ryggen, men SAMTIDIG felles det av til halsutskjæring, når
ermehullet måler 6 (6, 6, 7, 7) cm.
Utskjæring
Venstre side
Sett en markør på hver side av de midterste 18 maskene.
Rett-siden: strikk til markøren.
Vrang-siden: fell av 4 (4, 5, 5, 6) masker, strikk pinnen ferdig.
Rett-siden: strikk til markøren.
Vrang-siden: fell av 3 masker, strikk pinnen ferdig.
Fell deretter av 3 x 2 masker og 2 x 1 maske i begynnelsen av hver vrangside-pinne = 14
(15, 15, 16, 16) masker til skulder.
Strikk helt opp til ermehullet måler 17 (18, 19, 20, 21) cm.
Sett en markør i ermesiden = midt på skulderen.
Strikk 2 cm rett opp. Fell av.
Sett de midterste maskene på en maskeholder.
Høyre side
Rett-siden: strikk mønster.
Vrang-siden: vrang.
Rett-siden: fell av 4 (4, 5, 5, 6) masker, strikk pinnen ferdig.
Vrang-siden: vrang.
Rett-siden: fell av 3 masker, strikk pinnen ferdig.
Vrang-siden: vrang.
Fell deretter av 3 x 2 masker og 2 x 1 maske i begynnelsen av hver rettside-pinne = 14 (15,
15, 16, 16) masker til skulder.
Strikk helt opp til ermehullet måler 17 (18, 19, 20, 21) cm.
Sett en markør i ermesiden = midt på skulderen.
Strikk 2 cm rett opp.
Fell av.
Halskant
Sy skuldrene sammen med ryggen.
Strikk masker opp i halskanten på rundpinne 3 mm (ca. 23 masker for hver 10 cm) og strikk
rundt med magic loop.
Strikk 2 cm ribbestrikk: 1 rett, 1 vrang.
Fell av i ribbestrikk.
Ermekanter
Strikk masker opp i ermehullet på rundpinne 3 mm (ca. 23 masker for hver 10 cm) og strikk
rundt med magic loop.
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Strikk 2 cm ribbestrikk: 1 rett, 1 vrang.
Fell av i ribbestrikk.
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