
Leine Blomstertopp 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

 
Størrelser: 36/38(40/42)44/46  
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 300(400)400 gram 
Pinner: Stor rundpinne (gjerne 
60-70 cm) og 5 pinner nr 3,5 
 
Overvidde/hoftevidde: 
92(100)108 cm 
Midje : 80(88)96 cm 
Lengde: 55(56)57 cm 
Ermelengde: 14 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
rettstrikk = 20 m x 29 p  
 
Denne toppen er god og varm! 
Leine Merino kan du gjerne ha 
innerst mot kroppen, det er mykt 
og klør ikke. 
 
Bolen 
Legg opp 164(180)196 masker på 
rundpinne nr 3,5. Strikk rett fram 
og tilbake 4 pinner.  
 
Snu og strikk rundt. Strikk først en 
pinne rett, og legg samtidig ut 20 
masker jevnt fordelt, til 
184(200)216 masker. Strikk en 
pinne rett til. Begynn på 
mønsteret (se side 2). Det skal 
være symmetrisk om midten foran 
og bak, så merk av midten og tell 
deg fram etter diagrammet. 
Mønsterets maskeantall er 16. 
 
Strikk til arbeidet måler 6 cm. Fell to masker i hver side hver 6. pinne 6 ganger. Strikk 4 cm etter 
siste felling. Legg ut to masker i hver side hver 6. pinne 6 ganger. Strikk videre til arbeidet måler 
35,5(36)36,5 cm. Del arbeidet i for- og bakstykke, og sett 10 masker på hver side inn på en tråd 
(under armen). 
 
Bak: Strikk fram og tilbake, og fell 1 maske på hver side hver omgang 7 ganger. Husk kantmasken: 
første og siste maske på pinnen strikkes alltid rett. Strikk videre til arbeidet måler 52(53)54 cm. 
Sett de 26 midterste maskene inn på en tråd. Strikk videre på den ene siden samtidig som du feller 
1 maske pr omgang i halsen 5 ganger. Fell av, og strikk den andre skulderen på samme måte. 
 
Foran: Strikk fram og tilbake, og fell 1 maske på hver side hver omgang 7 ganger. Når arbeidet 
måler 37(38)39 cm setter du de 26 midterste maskene inn på en tråd. Strikk videre på den ene 



siden samtidig som du feller 1 maske 
pr omgang i halsen 5 ganger. Strikk til 
arbeidet måler 55(56)57 cm. Fell av, og 
strikk den andre siden på samme 
måte. 
 
Ermer 
Legg opp 54(56)58 masker på pinner 
nr 3,5. Strikk rett fram og tilbake 4 
pinner. Snu og strikk rundt, først 2 
pinner rett, så mønster. Sørg for at 
mønsteret kommer symmetrisk om 
midten på ermet. Legg ut to masker 
hver 6. pinne til arbeidet måler 14 cm. 
 
Sett 10 masker under armen inn på en 
tråd. Fortsett å strikke mønster mens 
du strikker fram og tilbake. Lag 
ermebue ved å felle likt på begge sider 
slik: 
 
- Fell 1 maske i begynnelsen av pinnen 
5 ganger på begge sider. 
- Fell 1 maske i begynnelsen av 
annenhver pinne 5 ganger på begge 

sider. 
- Fell 1 maske i begynnelsen av hver pinne 4 ganger på begge sider. 
- Fell 2 masker i begynnelsen av hver pinne 2 ganger på begge sider. 
- Fell av. 
 
Strikk det andre ermet på samme måte.  
 
Variasjon: Ønsker du lange ermer, starter du med 46(48)50 masker og legger ut 2 masker hver 12 
pinne til ermet måler 42(43)44 cm. Strikk felling som for kort erme. 
 
Montering og hals 
Sy sammen høyre skulder.  Strikk halskanten: 
 
- Begynn i venstre skulder og ta opp 1 maske pr. omgang i siden. Strikk de 26 maskene du tok 
vare på i halsen foran og fell samtidig 6 masker jevnt fordelt (til 20 masker). Ta opp 1 maske pr 
omgang i den andre siden og strikk maskene i halsrundingen bak samtidig som du feller 6 masker 
jevnt fordelt, som foran. Snu og strikk rett tilbake.  
- Snu og strikk rett, og fell 3 masker jevnt fordelt i halsrundingen både foran og bak. Snu og strikk 
rett tilbake. 
- Snu og strikk rett igjen, og fell 3 masker jevnt fordelt i halsrundingen både foran og bak. Fell løst 
av. 
 
Sy sammen venstre skulder og halsen. Mask sammen de løse maskene under armen og sy på 
ermene. Sy kantene i ermet og nede og fest alle løse tråder. 
 
Gi trøyen en forsiktig vask, så mønsteret folder seg ut. Form trøyen og la den tørke liggende. 

1. pinne (på retten): 2 sammen, 1 kast, ta en maske løs 
av, strikk den neste og tre den løse masken over. 
2. pinne (på retten): 1 rett, strikk 1 rett og 1 vrang i 
kastet, 1 rett. (Når du strikker fram og tilbake, strikker du 
1 vrang, 1 rett og 1 vrang i kastet, 1 vrang.) 

Rett på retten og vrangt på vrangen 

Mønsterdiagram (1 rute = 1 maske x 2 pinner) 


