Lilja

- en søt jentetopp

Design: Sanne Bjerregaard
Lilja er en søt, liten topp som kan brukes
akkurat som den er på varme sommerdager
eller med en langermet T-skjorte under, hvis
været slår om og det blir kjøligere. Det enkle
hullmønsteret er utrolig enkelt å strikke, men
likevel veldig effektfullt og feminint.
1. norske utgave - januar 2021 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
100 (100) 100 (150) 150 g Merci fra Filcolana i farge
613 (Cosmopolitan)
Rundpinne 2,5 og 3 mm, 40 og 60 cm
1 pynteknapp
4 blå og 4 røde maskemarkører (fargene er underordnet så lenge du kan se forskjell på dem)
Maskeholdere eller tråd til de hvilende maskene
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
Lengde (målt midt bak): 33 (37) 39 (41) 43 cm
Strikkefasthet
26 m x 42 p i glattstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm
Spesielle forkortelser
2i1: Strikk først 1 r og deretter 1 vridd r i samme
maske.
v-utt: Stikk venstre pinne med retning fra forsiden og
vekk fra deg selv, inn under tråden mellom to masker,
løft tråden opp på pinnen og strikk den vridd rett.
h-utt: Stikk venstre pinne med retning fra baksiden
og inn mot deg selv, inn under tråden mellom to masker, løft tråden opp på pinnen og strikk den rett.
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Spesielle teknikker
Elastisk avfelling: Strikk 2 r, *stikk venstre pinne inn
i begge maskene på høyre pinne så venstre pinne
ligger nærmest deg selv, fang opp garnet med høyre
pinne og trekk garnet gjennom begge maskene,
strikk 1 r*, gjenta fra * til *.
Kabelopplegg: *Stikk høyre pinne inn imellom de to
første maskene på venstre pinne, fang opp garnet
og trekk det gjennom så du nå har en ny maske på
høyre pinne. Sett denne nye masken tilbake på venstre pinne*
Gjenta fra * til *, og stikk hele tiden høyre pinne
inn imellom den første og andre masken på venstre
pinne. Fortsett slik til ønsket maskeantall.
Arbeidsflyt
Lilja strikkes ovenfra og ned. Halskanten strikkes frem og tilbake, så settes arbeidet sammen og
bærestykke og bol strikkes videre rundt. Mønsteret
på halskantens fortsetter på skuldrene, mens for- og
bakstykke strikkes i glattstrikk.
Halskant
Legg opp 88 (88) 94 (96) 100 m på 2,5 mm rundpinne og strikk frem og tilbake.
Strikk 4 p r, siste p er fra retten. Ikke snu arbeidet,
men sett sammen omg og sett inn en rød markør for
å markere starten på omg.
1. omg: Strikk r omg ut.
2. omg: *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra * til * omg
ut
3. omg: Strikk r omg ut.
4. omg: *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra * til * omg
ut.
5. omg: Strikk r omg ut.
6. omg: Strikk r omg ut.
7. omg: Strikk vr omg ut.
8. omg: Strikk 0 (0) 4 (0) 4 r, *2i1, 3 r*, gjenta fra *
til *, til det gjenstår 0 (0) 2 (0) 0 m, 0 (0) 2 (0) 0 r =
110 (110) 116 (120) 124 m.
9. omg: Strikk vr omg ut.
10. omg (inndelingsomg): Strikk 1 vr (raglanm),
sett inn en blå markør, strikk 27 (27) 28 (30) 32 r
(forstykke), sett inn en blå markør, 1 vr (raglanm),
sett inn en rød markør, strikk 26 (26) 28 (28) 28 r
(erme), sett inn en rød markør, 1 vr (raglanm), sett
inn en blå markør, strikk 27 (27) 28 (30) 32 r (bakstykke), sett inn en blå markør, 1 vr (raglanm), sett
inn en rød markør, strikk 26 (26) 28 (28) 28 r (erme).
Ermemaskene sitter mellom de røde markørene og
for- og bakstykke sitter mellom de blå markørene.
Markørene flyttes fra venstre til høyre pinne underveis på omg, og er ikke omtalt videre i oppskriften.
Bærestykke
Neste omg (uttakningsomg): 1 vr, *2i1*, gjenta
fra * til *, til 1 m før markøren, 1 r, 1 vr, 26 (26) 28
(28) 28 r, 1 vr, *2i1*, gjenta fra * til * til 1 m før
markøren, 1 r, 1 vr, 26 (26) 28 (28) 28 r.
Der er nå 53 (53) 55 (59) 63 m på hhv. forstykke og
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bakstykke, og det er totalt 162 (162) 170 (178) 186
m på pinnen.
Bytt til 3 mm rundpinne.
Fortsettes med å strikke glattstrikk på for- og bakstykke (mellom de blå markørene), og hullmønster
mellom de røde markørene, som anvist nedenfor:
Raglanmasker: Strikkes vr på alle omg.
Bakstykke og forstykke (strikkes mellom de blå
markører):
1., 2. og 3. omg: Strikk r til markøren.
4. omg: 1 r, v-utt, strikk r til 1 m før markøren, hutt, 1 r.
Gjenta 1. - 4. omg.
Ermemønster og ermeuttakninger (strikkes mellom de røde markører):
1. omg: *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra * til *, til
markøren.
2. omg: Strikk r til markøren.
3. omg: *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra * til *, til
markøren.
4. omg: Strikk r til markøren.
5. omg: 1 r, v-utt, strikk r til 1 m før markøren, hutt, 1 r.
6. omg: Strikk vr til markøren.
7. omg: 1 r, v-utt, strikk r til 1 m før markøren, hutt, 1 r.
8. omg: Strikk vr til markøren.
9. omg: 1 r, v-utt, strikk r til 1 m før markøren, hutt, 1 r.
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10. omg: Strikk r til markøren.
Gjenta 1.-10. omg.
Fortsett slik og strikk de 10 omg i ermemønsterets
totalt 2 (3) 3 (3) 3 ganger (= 3 (4) 4 (4) 4 rapporter
med hullmønster, inkl. halskanten). Så strikkes 1.-4.
omg av ermemønsteret ytterligere 1 gang. Strikk 5.8. omg ytterligere 1 gang, men ikke øk på ermene på
disse omg.
Det er nå 67 (71) 73 (77) 81 m på hhv. forstykke og
bakstykke, og 38 (44) 46 (46) 46 m på ermene.
Neste omg: 1 vr, *strikk r til markøren, bruk 2,5 mm
pinne og fell av raglanm, ermemaskene og den neste
raglanm med elastisk avfelling (se spesielle teknikker), fortsett videre med 3 mm pinne og flytt masken
på høyre p over på venstre p og strikk de 2 første m r
sammen*, gjenta fra * til *.
Bol
Neste omg: *Strikk r til de felte m, snu arbeidet
og legg opp 4 (5) 6 (6) 7 m med kabelopplegg (se
spesielle teknikker), sett inn en sidemarkør, legg opp
ytterligere 4 (5) 6 (6) 7 m, snu arbeidet tilbake til
retten*, gjenta fra * til *, ytterligere 1 gang = 150
(162) 170 (178) 190 m.
Starten på omgangen flyttes nå til den første sidemarkøren.
Strikk 7 (7) 7 (7) 9 omg glattstrikk.
Neste omg: *Strikk r til 1 m før sidemarkøren, v-utt,
1 r*, gjenta fra * til * ytterligere 1 gang.
Strikk 7 (7) 7 (7) 9 omg glattstrikk.
Neste omg: *1 r, h-utt, strikk r til 1 m etter sidemarkøren, h-utt, strikk r omg ut.
Fortsett slik med uttakninger hhv. før og etter sidemarkørene på hver 8. (8.) 8. (8.) 10. omg, til arbeidet måler 21 (23) 25 (27) 29 cm fra ermehullet. (Det
endelige maskeantall er underordnet, fortsett med å
øke til lengden er nådd.)
Kant
Bytt til rundpinne 2,5.
1. omg: *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra * til * omg
ut.
2. omg: Strikk r omg ut.
3. omg: *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra * til * omg
ut.
Strikk 2 omg r.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Fell av med r på neste omg.
Montering
Sy den øverste rettrillekanten i halskanten sammen,
slik at kanten sitter helt sammen. Fest godt og sy
pynteknappen fast over sømmen. Hvis det har blitt
hull i hver side under ermehullet, sys disse også sammen.
Fest alle løse tråder og vask toppen ifølge anvisningen på banderolen og la den tørke flatt liggende på et
håndkle.
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