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Modell: Line T-skjorte  
Enkel topp med strukturmønster og romslig passform 
Design: Lisbet Tollefsrud 
 
Materialer:  
Garn: Sandnes Line (53% bomull/33% viskose/14% lin) 50 gr nøster @ 110m 
    XS S M L XL 
Antall nøster   6 6 7 8 9 
Strikkepinne: rundpinne 80cm 3mm og 4mm 
Stikkefasthet: 20masker  på pinne 4mm = 10cm 
Størrelser/Mål:   XS S M L XL 
Overvidde ca:   90 94 100  106 112cm 
Hel lengde ca:   56 58 60 62 64 cm 
 
Strukturmønster (delelig på 4): 

 

         
X= vrang på retten (rett på vrangen)    
□= rett på retten (vrang på vrangen)      
 
Oppskrift: 
Bol:       XS S M L XL 
-Legg opp på pinne 3mm     180 188 200  212 224 masker 
-Strikk 2 omg rett frem og tilbake  
-Fortsett rundt og strikk strukturmønster en gang 
-Bytt til pinne 4mm og fortsett med mønster fra omg 3 
-Sett en merketråd i hver side. Hver side har  nå  90 94 100 106 112 masker 
-Strikk til arbeidet måler:      38 40 40 41 42 cm     
-Nå deles arbeidet i 2 og for- og  bakstykket strikkes  
fram og tilbake hver for seg.  
Bakstykke: 
-Legg ut til ermer 5m i hver side på 2.hver pinne 3 ganger = 120 124m 130 136 142 masker 
-Innlem nye maskene i strukturmønsteret. Heretter strikkes de siste 4/4/3/4/3 m i hver side strikkes alltid rett 
-Strikk til bakstykket måler 16/16/18/19/20cm fra delingen, felles det til hals slik: 
-Fell de midterste 32 maskene dvs: strikk 4/4/3/4/3m rett (ermkant), 40/42/46/48/52 m struktur, fell 32m (hals), 
strikk 40/42/46/48/52 m struktur og 4/4/3/4/3m rett (ermkant) 
-Strikk hver side til hel lengde, dvs ytterligere ca. 2 cm 
-Sett skuldermaskene på holder eller fell av  
Forstykke - Strikkes som bakstykke, dvs 
-Legg ut til ermer 5m i hver side på 2.hver pinne 3 ganger = 120 124m 130 136 142 masker 
-Innlem nye masker i strukturmønsteret. Heretter strikkes de siste 4/4/3/4/3 m i hver side strikkes alltid rett 
-Når du har strikket 12/12/14/15/16cm fra delingen til ermer, felles det til hals slik:  
-Fell de midterste 32 maskene dvs: trikk 4/4/3/4/3m rett (ermkant), 40/42/46/48/52 m struktur, fell 32m (hals), 
strikk 40/42/46/48/52 m struktur og 4/4/3/4/3m rett (ermkant) 
-Strikk hver side av halsen til hel lengde, dvs ytterligere ca. 6 cm 
-Sett skuldermaskene på holder eller fell av 
Montering:  
Sy eller mask sammen skulder sømmene. Sy sammen under ermene og nederst på bolen. Plukk opp rundt hals og 
strikk 4 omg rett - frem og tilbake. Fell løst av. Sy sammen hals. Fest tråder. 
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