
  Side 

http://tusenideer.no 
 

1 

Modell: Line singlet/topp/vest 
Design: Lisbet Tollefsrud 
 
En kort, vid ”slipover” eller singlet/vest, 
strikket med bare rettmasker. Romslig passform. 
Den strikkes i to deler, nedenifra og opp,  
og har dyp V-hals og dyp utringning til ermer. 
 
 
Materialer:      
Garn: Line fra Sandnes Garn, 53% bomull,  
33% viskose, 14% lin      S M L XL 
Antall 50 gr nøster @ 110 meter     6 7 8 9 nøster  
Strikkepinne: 4.0mm 
 
Strikkefasthet:  
20 masker glattstrikk på pinne 4.0 mm = 10cm 
 
Mål:      
Hel lengde: ca.       48 50 52 54 cm 
Overvidde: ca       95 103 111 119 cm 
 
Strukturmønster: 
Pinne 1 (retten): strikk 3m rett, *ta 1m løst av med garnet bak arbeidet, strikk 3m rett*, 
Gjenta fra *-* ut omgangen 
Pinne 2 (vrangen): strikk 3m rett, *ta 1m løst av med garnet foran arbeidet, strikk 3m rett*, 
Gjenta fra *-* ut omgangen 
Pinne 3 (retten): strikk alle masker rett 
Pinne 4 (vrangen: strikk alle masker rett 
Gjenta disse 4 pinnene… 
 
Oppskrift:       S M L XL 
 
Bakstykke: 
-Legg opp        95 103 111 119 masker 
-Strikk 1pinne rett (vrangen) 
-Neste pinne er fra retten 
-Strikk strukturmønster til arbeidet måler   26 28 29 30 cm 
Felling til ermhull: 
-Fortsett hele tiden med strukturstrikk/mønster 
-Fell 6/7/8/9 masker i hver side =    83 89 95 101 masker 
-Fell 1m ved å strikke 2m sammen i hver side på  
2.hver omgang i alt 5/6/6/7 ganger =     73 77 83 87 masker 
-Strikk til arbeidet måler 3cm mindre enn hel lengde, dvs 45 47 50 51 cm 
og fell de midterste      27 29 31 33 maskene 
-Hver side/skulder har nå     23 24 26 27 masker 
-Strikk hver side for seg til hel lenge, dvs   48 50 52 54 cm   
og fell samtidig 1m inn mot halsen på 2. hver omgang 
i alt 2 ganger =      21 22 24 25 masker  
-sett disse skuldermaskene på en holder eller fell av. 
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Forstykke:       S M L XL 
-Legg opp        95 103 111 119 masker 
-Strikk 1pinne rett (vrangen) 
-Neste pinne er fra retten 
-Strikkes som bakstykket frem til felling til ermhull, 
dvs til arbeidet måler      26 28 29 30 cm 
-Neste omgang strikke slik (fra retten): 
-Fell 6/7/8/9 masker til venstre ermhull     
-Strikk        41 44 47 50 masker 
-Strikk 2 masker rett sammen = midtmaske til V-hals 
-Strikk ut omgangen uten å felle (høyre forstykke) og snu 
-Nå strikkes hver side for seg 
 
Høyre forstykke:  
-Fra vrangen, fell 6/7/8/9 masker til høyre ermhull = 41 44 47 50 masker 
-Strikk tilbake til midten og snu 
-Nå felles det til både ermhull og V-hals (husk å  
følg mønsteret hele tiden): 
-Fell til V-hals ved å strikke 2m sammen  
innenfor siste maske inn mot halsen på hver 4.omgang 
i alt 15/16/17/18 ganger OG 
-Fell samtidig til ermhull ved å strikke 2m sammen på 
enden mot ermhull på hver 2. omgang i alt 5/6/6/7 ganger  
til det gjenstår       21 22 24 25 masker 
-Strikk til hel lengde =     48 50 52 54 cm 
-Sett skuldermaskene på en holder eller fell av 
 
Venstre forstykke: 
-Strikkes som høyre men speilvendt og start 
på vrangen ifra V-hals/midtmaske…  
 
Montering: 
-Sy eller mask sammen skuldrene  
-Plukk opp rundt halsen fra retten, strikk 1omg rett og fell av eller hekle en rad med 
fastmasker rundt halsen – HUSK å ikke stramme… 
-Sy sammen sidesømmer, fest tråder  
 

 
 
 
 


