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Bolche-striber
- top til varme sommerdage

Størrelser:     10 år   (14 år)  S   (M)   L   (XL)

Garn:            Athene Viskose 150 (150) 150 (200) 250 (250)g 

Pinde: Rundpind 60 cm, nr. 4 og 2½, hæklenål nr. 3.



Størrelser: 10år (14år) S  (M)   L    (XL) 

Brystvidde: 70 74 80 88 96 110 cm.

Hel Længde: 40 46 52 53 55 60 cm.

Garn: Athene Viskose, 50 g = 175 meter 

farve 1: 100 (100) 100 (100) 150 (150)g 

farve 2:  50 (50) 50 (50) 100 (100)g 

Der strikkes med 1 tråd

Alle øgninger af garnet skal foretages i sidesømmen,

da de ellers bliver meget synlige.

Pinde: Rundp 60 cm, nr. 4 og 2½, hæklenål nr. 3. 

Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.

Strikkefasth: Rilleret på p. 4: 21 m = 10 cm.

Glat på p. 2½: 28 m = 10 cm.

Forkortelser: m = maske, r = ret, vr = vrang, 

p = pind, arb = arbejdet, hv = hver, km = kantmaske,

gent = gentag, tr = tråde, fv = farve, hjp = hjælpepind,

indt = indtagning.
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Teknik: Striber: rilleret, = ret på alle pinde.

Bærestykke: glat, = ret på retsiden og vrang på 

vrangsiden. Alle kantmasker strikkes ret på alle pinde.

Højre side fra retsiden: strik kantmasken med begge

tråde, sidste maske kun med 1 tråd.

Kanter: hæklede musetakker.

Stribestykket har sammensyning i det færdige 

arbejdes venstre side.

Vigtigt !  Garnet ændrer sig efter vask:

Athene Viskosegarn skal skylles op, før det færdige

resultat kan bedømmes. Strik derfor en prøve på f.eks

20 m, 10 p ret (5 riller) på p 4 og 10 p glat på p 2½.

Mål stykket, skyl derefter og læg det til tørre.

Størrelsen på prøven ærdres til længere og smallere.

Start således:

Slå 176 (186) 200 (220) 240 (276) m op med fv 1på p

nr. 4 og strik 5 p ret.

Alle kantmasker strikkes også ret. I starten af alle 

r-side-p strikkes km med begge tr, derved undgås at

den ikke brugte tråd strammer. Sidste m på vr-side-p

strikkes med 1 tr.
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Skift til fv 2 og strik 4 p ret. Skift igen fv og strik striber

skiftevis med 4 p r (2 riller) i hver fv.

når der ialt er 35 (41) 47 (47) 47 (51) riller (2 riller pr.

farve), de sidste 2 riller i fv 1, skiftes til p 2½.

Strik videre med fv 1: strik 2 (2) 2 (4) 6 (6) p glat. 

Sæt en mærketråd med lige mange masker på hver

side af tråden. Toppen er nu delt i ryg og forstykke.

Forstykket strikkes færdigt i farve 1.

Aflukning til ærmegab og halsudskæring:

I beg af p fra hv side lukkes: 

Str. 10 år: 5, 2 og 3 x 1m, (Str. 14 år: 5, 3 og 4 x 1m)

Str. S: 5, 3 og 4 x 1m, (Str. M: 5, 3, 3 og 4 x 1m) 

Str. L: 7, 3, 3 og 4 x 1m, (Str. XL: 8, 3, 3 og 6 x 1m)

Samtidig lukkes af til halsudskæring: 

efter 6 (6) 6 (8) 12 (12) p glat lukkes de midterste

8 (9) 10 (12) 14 (16) m af og hv side strikkes for sig. 

Luk af i halskanten i beg af pinden: 

Str. 10 år. 2m, 10 x 1m, (Str. 14 år. 2m, 10 x 1m), 

Str. S: 2m, 13 x 1m, (Str. M: 2m, 14 x 1m), 

Str. L: 3m, 12 x 1m, (Str. XL: 3m, 2m og 15 x 1m).

De resterende strop-m strikkes glat uden indtagninger.

når det glatstrikkede stykke fra første aflukning ved

ærmegabet er 14 (16) 18 (19) 21 (23) cm sættes m i

hvil på tråd. Bind trådenderne sammen. efter at top-

pen er skyllet strikkes ryg og forstykkes masker sm.

Bagstykket:

Luk af  i ærmegab som på forstykket.

når der er strikket 24 (24) 24 (26) 30 (30)p glat lukkes

til hals som på forstykket.

Det resterende m-antal til strop er som på forstykket.

Strik til det glatstrikkede stykke har samme længde

som på forstykket, sæt m på tråd og bind knude.

Montering:

Sy toppen sm med madrassting i venstre sidesøm,

brug fv 1 til sammensyning.

Trådenderne deles i to og hæftes mindst 6 cm ned i

maskerne, garnet er glat og må ikke løsne sig.

Skyl toppen før stropperne syes sammen, læg den i

facon til tørre.

Prøv toppen og reguler stroppernes længde. 

Vær opmærksom på at der skal hækles omkring hals

og ærmegab og at denne hækling vil holde godt
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sammen på de “løse” kanter.

Sæt stroppernes m på pinde, læg de 2 p sm med arb

r mod r, strik en m  fra hv p sm, luk samtidig af.

Hækle-ordforkortelser:

lm = luftmasker, fm = fastmasker. 

Musetakker:

Hækl i halsudskæring og i ærmegab således:

Start nederst i ærmegab og øverst i halsudskæringen

ved venstre skulderstrop:

Med hæklenål nr 3 og garn fv 1 hækles 1 fm og 4 lm.

Stik ned i 1. hæklede lm og hækl en fm.

Hækl en fm i hver af de 2 næste strikkede m.

* Hækl 3 lm, stik ned i begge lænker i 1. hæklede lm.

Hækl 1 fm i hver af de 2 næste strikkede m *. 

Gentag fra * til *. 

Del trådenderne og hæft dem godt.

Vask:

Toppen kan maskinvaskes, men kom den i en vaske-

pose for at skåne trådene.

eller vask i hånden, centrifuger let og lad den tørre,

liggende i facon.

Kjole:

Denne lille 

“bolche-top” 

er også velegnet som 

tunika eller kort kjole.

Som kjole strikkes den 

20 til 30 cm længere 

og bæres over 

gamascher eller 

med en underkjole.

Slå m-antal op 

som i opskriften

og strik lige 

op.

Brug 50g

ekstra garn 

i hver farve. 


