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Babytop
Str: (½-1) 2 (3-4) år.
Overvidde: (47) 52 (57) cm.
Længde: (29) 33 (37) cm.
Materialer: ”Mini Alpakka” 
(100% alpakka/50 g = 150 
meter): (100) 100 (100) g rosa 
nr. 3911. Rundp nr. 2½ + 3.
(Garn fra Sandnes Garn, tlf. 
49 76 39 69).
Strikkefasthed: 27 m = 10 cm 
i glat på p 3.
Ryg + forstk: Slå (126) 140 
(154) m op på rundp 2½. 
Strik 4 omg rundt, skiftevis [1 
omg r, 1 omg vr] (= 2 riller). 
Skift til p 3 og forts rundt i 
glat. Sæt mrk i begge ”side-
sømme” med (63) 70 (77) m 
til hver del. Når arb måler (17) 
20 (23) cm: Strik 2 riller over 
(8) 9 (10) m midt over hver 
sidesøm, strik øvrige m glat! 
Næste omg: Luk de midter-
ste (4) 5 (6) m over rillerne i 
begge sider til ærmegab = 

Lunt til lillepigen

Gi’ den gamle T-shirt et 
romantisk præg: Klip 
ærmerne af over albu-
en. Sy flæser på hals- og 
ærmekanter. Sy også flæ-
ser langs et ”snydebærestyk-
ke, og sy nogle lodrette rækker 
af flæser på bærestykket

Gentag

6, 7 (7, 7) 8, 8 (9, 9) m, 
ved samme højde som 
forstk.
Montering: Sy skulder- 
og sidesømmene.
Halskant: Strik 136 (140) 
146 (152) m op langs 
halsen med rundp 4½. 
Strik 1 omg vr. Luk af i r 
på næste omg.
Ærmegabskanter: Som 
halskant, med ca. 88 
(92) 96 (100) m i hvert 
ærmegab.
Bæltesnor: Slå 4 m op 
på 2 strømpep. Strik alle 
m r fra venstre til højre 
p. Vend ikke arb, men 
flyt denne p over i ven-
stre hånd, før garnet 
bag om arb og skub m 
frem. Strik igen alle m r. 
Forts på denne måde 
med hele tiden at strik-
ke fra r-siden = rund, 
glat snor. Strik til snoren 
måler ca. 130 cm. Strik 
alle m sm til 1 m og af-
slut. Hækl evt. 2 bælte-
stropper af lm og sy fast 
i hver side i taljehøjde.

(59) 65 (71) m til ryg/forstk. 
Strik hver del videre for sig, 
beg med ryg: Lav indt til ær-
megab på de næste (4) 5 (6) 
p fra r-siden sådan: 2 r, 2 r 
sm, strik r, til der er 4 m tilb; 
tag 1 m løst af, strik 1 r og 
træk løs m over, 2 r. Alle p fra 
vr-siden: Strik yderste 2 m r i 
begge sider, øvrige m vr. Sæt 
de (51) 55 (59) m på ekstra p 
til senere. Lav indt til ærme-
gab på forstk som på ryg.
Bærestk: Skift til rundp 2½ 
og beg midt på forstk: Strik r 
hen til ærmegab, slå (39) 45 
(51) m op over ærmegab, 
strik alle ryggens m r, slå (39) 
45 (51) m op, strik rest m på 
forstk r = (180) 200 (220) m. 
Strik 1 omg vr, 1 omg r, 1 
omg vr over alle m. Skift til 
rundp 3 og forts med møn-
ster efter dia. Lav indt hele 
vejen rundt, som vist i dia. 
SAMTIDIG, kun str ½-1 år: 
Del til slids ved omg’s beg, 
når der er strikket 3 cm, og 
strik frem og tilb på rundp. 
Alle str: Når dia er strikket 1 
gang i højden = (117) 130 
(143) m på p. Skift til rundp 
2½ og strik 2 riller. Kun str ½-
1 år: Strik 4 p r, men tag 
samtidig ind til (80) 110 (120) 
m på 1. p (strik 2 r sm, jævnt 
fordelt). Alle str: Luk af.
Montering, str ½-1 år: Sy 
trense øverst i den ene side 
af slidsen, sy knap på mod-
satte side.

= R på r-siden

= Vr på r-siden

= Omsl

= 2 r sm

= 3 r sm

Kær lille top, der 
kan bruges som 
enten vest eller un-
dertrøje. Den strik-
kes ens for og bag, 
men på den mind-
ste størrelse laves 
slidsåbning midt 
for på bærestykket

Feminine flæser


