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#BLOSSOMTOP

blossom top

TOPPEN STRIKKES OVENFRA OG NED. STROPPENE STRIKKES HVER FOR SEG OG MONTERES ETTERFØLGENDE. 
DEN KAN STRIKKES ENSFARGET ELLER I EN FESTLIG VERSJON MED RESTEGARN. HER KAN DET F. EKS. BRUKES  
DOBBELT TRÅD MOHAIR, MERINO ELLER BOMULL I ENKELT TRÅD ELLER DOBBEL TRÅD, ALT ETTER TYKKELSEN. 
MAN KAN OGSÅ BRUKE MOHAIR SOM FØLGETRÅD MED EN ANNEN KVALITET, KUN FANTASIEN OG DITT GARN 
SETTER GRENSENE.
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blossom top
XS (S) M (L) XL (XXL) 

Cosy Fraya
65% Wool + 25% Baby Alpaca + 10% 
Microfiber 
50 g = 240 m

#BLOSSOMTOP

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2021 FRAYAYARN.COM

FRAYA 2044

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

VEILEDENDE PINNE

MÅL
FORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

m = Maske
r = Rett
vr = Vrang

Designet av MinimaKnit 

Toppen strikkes ovenfra og ned. Stroppene strikkes hver for seg og monteres til slutt.

Kropp:
Legg opp 196 (212) 224 (240) 266 (280) m på rundpinne 4 mm (80 cm). Plasser en maskemarkør 
for å markere starten av omgangen. Samle arbeidet og strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 32 
(34) 34 (35) 35 (36) cm eller den lengden som passer deg. 
Fell av, men pass på du ikke gjør det for stramt.

Stropper:
Legg opp 12 m på pinne 4 mm (80 cm). Samle arbeidet og strikk rundt ved hjelp av Magic Loop. Det 
skal være 6 masker på hver side. Strikk 23 (24) 25 (26) 27 (28) cm eller ønsket lengde. Nå lages det 
fellinger på hver 3. omgang i alt 4 ganger og det er 4 m igjen. Det gjøres slik:
1. p: Ved omgangsstarten strikkes 2 masker rett sammen. Strikk til det er 2 masker igjen på 
omgangen og strikk 2 masker vridd rett sammen. 
2.-3. p: Strikk glattstrikk.
Gjenta de 3 pinner 2 ganger til; fell av de siste maskene.
Strikk i alt 4 stropper.

Montering:
Fest alle ender og vask toppen og stroppene etter anvisningen på banderolen og la dem tørke flatt. 
Nå skal det monteres 4 strikksnorer, 1 øverst og 3 i midjen.
Start med strikken øverst. Strikken skal være ca. 85 (90) 95 (104) 110(115) cm. Mål 2 cm fra 
oppleggskanten og sy strikksnoren i vrangmaskene hele veien rundt. Prøv toppen på og juster 
strikksnoren så den passer til akkurat deg. Den skal sitte tett, men ikke stramme. 
Deretter skal det syes 3 strikksnorer med 1 cm mellomrom i midjen. De 3 strikksnorer skal ca. være 
68 (78) 85 (95) 105 (115) cm. 
Du kan ev. prøve toppen på for å være sikker på du plasserer dem korrekt i forhold til midjen din. 
Den øverste skal plasseres ca. 17 (18) 18 (19) 19 (20) cm nede, målt fra øverste kant.
Nå skal stroppene monteres. 
De skal monteres ved den øverste strikksnor. 
Ta gjerne toppen på og plasser stroppene ved hjelp av en maskemarkør eller sikkerhetsnål. På den 
måten kan du sette dem så de passer deg perfekt. 
Sy dem fast.
 

I glattstrikk på pinne nr. 4 
20 m x 24 pinner = 10 cm x 10 cm

1 maskemarkør, ullnål, 300 (325) 
350 (400 (425) 475 cm rund strikk 
1 mm

Rundpinne 4 mm (80 cm)

½ overvidde:
45 (47) 52 (56) 62,5 (66) cm
Lengde:
32 (34) 34 (35) 35 (36) cm

100 (100) 150 (150) 150 (200) g
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