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Stavangertoppen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne enkle toppen med puffermer er designet til Stavanger 

strikkefestival 2021.  Den er genial for de av oss som ikke er så glade i 

montering.  Toppen er designet slik at den ser ut som den har isydde 

ermer, men det er ikke tilfelle, bol og ermer strikkes sammen!  Nesten 

hele toppen strikkes rundt, kun en liten del på slutten strikkes fram og 

tilbake.  Maskene under ermet og på skuldrene felles av med å bruke 3 

pinner.  Det eneste som må monteres er å sy øverste del av ermene fast 

til skulder!  Fantastisk. 

Her har du alle muligheter til å slå deg løs om du ønsker å strikke med 

flere farger, eller med hullmønster.  Jeg gleder meg til å se alle toppene 

dere strikker.   
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Strikkefasthet:  22m og 29omg er 10 cm 

Garn: DK 

Jeg har brukt Tinde pelsullgarn fra Hillesvåg 100gr/260m 

Pinneforslag: 3.5 mm 

Garnforbruket vil være avhengig av hvor lang du strikker toppen.   

Jeg har strikket størrelse 2, og strikket 30 cm før jeg delte til ermer, til 

min topp gikk det 260gr. Jeg er 175 cm og bruker vanligvis str 36 – 38 i 

klær. 

 

Størrelse 1 2 3 4 5 6 

Overvidde (cm) 82 91 100 110 120 130 

Lengde Bestemmer du selv 

 

 

BOLEN 

Legg opp 180 (200) 220 (242) 264 

(286)m.  Sette en markør i starten av 

omg, og en markør etter 90 (100) 110 

(121) 132 (143)m for å markere sidene. 

Strikk 10 omg vrangbord [1r, 1vr]. 

Fortsett i glattstrikk til bolen måler ønsket 

lengde fra oppleggskanten.  Toppen på 

bildet måler 30 cm.  Du skal nå gjøre klar 

bolen slik at ermene kan settes på 

samme pinne.   

[Strikk til 4 (4) 5 (5) 6 (6)m før 

sidemarkør, sett 8 (8) 10 (10) 12 (12)m 

på en tråd eller maskeholder] gjenta […] 

1 gang.  Ikke ryk garnet.  Maskene du 

setter på vent i hver side skal du senere 

felle av sammen med maskene fra under 

ermet.  Hvis du foretrekker å sy ermer og bol sammen, så kan du felle 

disse maskene.   

Nå skal du strikke ermene. 
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ERMER 

Legg opp 60 (60) 70 (70) 80 (80)m.  Sett 

en markør i starten av omg. 

Strikk 10 omg vrangbord [1r, 1vr] 

Økeomg: [1r, øk1, 1r], gjenta […] ut 

pinnen.  90 (90) 105 (105) 120 (120)m.   

Strikk 5 omg r.   

Strikk til 4 (4) 5 (5) 6 (6)m før markør, 

sett 8 (8) 10 (10) 12 (12)m på en tråd eller maskeholder.  Ryk garnet.  

Hvis du skal sy ermer og bol sammen så feller du disse maskene. 

Strikk det andre ermet. 

STRIKKE SAMMEN BOLEN OG ERMENE 

Nå skal bolen og ermene settes på samme pinne.  Omg starter bak 

mellom bol og venstre erme.  Strikk en omg rett over alle maskene, og 

plasser en markør mellom ermer og bol.  4 markører totalt.   

Maskene fordeler seg som følger: 

Størrelse 1 2 3 4 5 6 

Venstre erme 82 82 95 95 108 108 

Forstykke 82 92 100 111 120 131 

Høyre erme 82 82 95 95 108 108 

Bakstykke 82 92 100 111 120 131 

Totalt 
maskeantall 

328 348 390 412 456 478 

 

 

Videre skal det felles både på bol og på ermer for 

å gi toppen fasong.  Du fortsetter med 4 ulike 

omg, der den ene omg er uten felling, en omg er 

kun felling på bol, en omg er kun felling på ermer, 

og den siste omg er felling både på bol og ermer.  

Ønsker du flere masker på skulderen enn oppgitt i 

oppskriften så feller du færre ganger på bolen, 

ønsker du færre masker på skulderen så må du 

felle flere ganger på bolen.  Ønsker du litt mindre 

puff på ermet, så feller du flere ganger på ermet.  

 

Det er lurt å måle omkrets 

rundt overarm slik at du kan 

endre antall masker du legger 

opp hvis du behøver det.  o 

Hvis du ønsker litt mindre puff 

så øker du færre masker enn 

beskrevet.  Resten av 

oppskriften kan allikevel følges 

slik den er skrevet.  
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Strikk omg C (8m felt) 

Strikk omg B (4m felt) 

Strikk 4 repetisjoner av:  

Omg B (4m felt) 

Omg A (ingen felling) 

Omg C (8m felt) 

Omg A (ingen felling) 

 

Strikk 5 repetisjoner av: 

Omg A (ingen felling) 

Omg A (ingen felling) 

Omg D (4m felt) 

Omg A (ingen felling) 

 

Nå starter halsfelling, og arbeidet strikkes fram og tilbake.  Det skal 

fortsettes å strikke rett over rett, og vrang over vrang. 

Det er viktig at omg der det felles på ermene strikkes fra rettsiden.  

Sett de midterste 18 (20) 22 (25) 30 (33)m på forstykket på en tråd eller 

maskeholder.  Begynn å strikke fra høyre forstykke.  Det skal felles til hals 

både i starten og slutten av omg. 

Pinne 1 (retten): 2r, 2r sm, strikk i etablert mønster til 4m igjen på 

pinnen, 2 vridd r sm, 2r (Husk å strikke 2 vr m mellom bol og ermer). 

Pinne 2 (vrangen): 2vr, 2 vridd vr sm, strikk i etablert mønster til 4m 

igjen på pinnen, 2vr sm, 2vr 

Pinne 3 (retten): 2r, 2r sm, [rett til 1 m før markør, 2vr, 2r sm, r til 3m 

før markør, 2 vridd r sm, 2vr}, gjenta […] 1 gang, rett til 4m igjen på 

pinnen, 2 vridd r sm, 2r   

Pinne 4 (vrangen): 2vr, 2 vridd vr sm, strikk i etablert mønster til 4m 

igjen på pinnen, 2vr sm, 2vr 

 

Strikk 1 (2) 2 (2) 2 (2) repetisjoner av: 

Pinne 5 (retten): 2r, 2r sm, strikk i etablert mønster til 4m igjen på 

pinnen, 2 vridd r sm, 2r (Husk å strikke 2 vr m mellom bol og ermer) 

Pinne 6 (vrangen): strikk i etablert mønster, ingen felling 

Pinne 7 (retten): 2r, 2r sm, [rett til 1 m før markør, 2vr, 2r sm, r til 3m 

før markør, 2 vridd r sm, 2vr}, gjenta […] 1 gang, rett til 4m igjen på 

pinnen, 2 vridd r sm, 2r   

Pinne 8 (vrangen): strikk i etablert mønster, ingen felling 

 

Omg A – uten felling 

[1vr, rett til 1 m før markør, 1vr] gjenta 

[…] 3 ganger 

Omg B – felling kun på bol 

[1vr, rett til 1 m før markør, 2vr, 2r sm, 

rett til 3 m før markør, 2 vridd r sm, 

1vr], gjenta […] 1 gang, 4 m felt 

Omg C – felling på både bol og ermer 

[1vr, 2r sm, r til 3 m før markør, 2 vridd r 

sm, 1vr], gjenta […] 3 ganger, 8 m felt 

Omg D – felling kun på ermer 

[1vr, 2r sm, r til 3 m før markør, 2 vridd r 

sm, 2vr, rett til 1 m før markør, 1vr], 

gjenta […] 1 gang. 
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Strikk 2 (1) 1 (1) 1 (1) repetisjoner av:  

Pinne 9 (retten): strikk i etablert mønster, ingen felling 

Pinne 10 (vrangen): strikk i etablert mønster, ingen felling 

Pinne 11 (retten): , [rett til 1 m før markør, 2vr, 2r sm, r til 3m før 

markør, 2 vridd r sm, 2vr], gjenta […] 1 gang, rett ut pinnen 

Pinne 12 (vrangen): strikk i etablert mønster, ingen felling 

Hvis du ønsker et lenger bærestykke kan du repetere de siste 4 omg flere 

ganger. 

På neste pinne skal det gjøres klar til å strikke skuldrene ved at antall 

masker på ermene halveres. Merk at vrangmaskene fra ermet nå strikkes 

sammen med for- og bakstykket.  

Pinne 13 (retten): [r til en maske før markør, 2vr, (2 r sm) gjenta (…) til 

markør, 2 vr] gjenta […] en gang, r ut pinnen  

Sett maskene for ermene på en tråd eller maskeholder, disse maskene 

skal maskes sammen med skulderen til slutt. 

Venstre skulder, foran: 

Du skal ha 17 (19) 22 (26) 29 (32)m. 

Start å strikke fra vrangsiden (inn mot halsåpningen). 

Strikk 8 pinner i mønster. 

Pinne 1 (vrangen): 12 (13) 15 (18) 20 (22)vr, snu arbeidet  

Pinne 2 (retten): German short row, r ut pinnen 

Pinne 3 (vrangen): 6 (7) 8 (9) 10 (11)vr, snu arbeidet 

Pinne 4 (retten): German short row, r ut pinnen 

Pinne 5 (vrangen) vr over alle maskene, strikk de doble m som en m. 

Sett maskene på en tråd eller maskeholder. 

Høyre skulder, foran: 

Start å strikke fra rettsiden (inn mot halsåpningen). 

Strikk 8 pinner i mønster. 

Pinne 1 (retten): 12 (13) 15 (18) 20 (22)r, snu arbeidet 

Pinne 2 (vrangen): German short row, vr ut pinnen 

Pinne 3 (retten): 6 (7) 8 (9) 10 (11)r, snu arbeidet 

Pinne 4 (vrangen): German short row ,vr ut pinnen 

Pinne 5 (retten) r over alle maskene, strikk de doble m som en m. 

Sett maskene på en tråd eller maskeholder. 

Du skal nå strikke bakstykket ferdig.  Sett de 18 (20) 22 (25) 30 (33) 

midterste maskene på en tråd eller maskeholder. 
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Høyre skulder, bak: 

Start å strikke fra vrangsiden (inn mot halsåpningen). 

Pinne 1(vrangen): Strikk i mønster 

Pinne 2 (retten): Strikk i mønster til siste 2m.  Disse 2 m skal ikke 

strikkes, og vil senere strikkes til halsen. 

Strikk pinne 1 og 2 totalt 3 (4) 4 (4) 4 (4) ganger.  Det er totalt satt av 6 

(8) 8 (8) 8 (8)m til hals.  

Pinne 3 (vrangen): 12 (13) 15 (18) 20 (22)vr, snu arbeidet 

Pinne 4 (retten): German short row ,r ut pinnen 

Pinne 5 (vrangen): 6 (7) 8 (9) 10 (11)vr, snu arbeidet 

Pinne 6 (retten): German short row, r ut pinnen 

Pinne 7 (vrangen): vr over alle maskene, strikk de doble m som en m. 

Sett maskene på en tråd eller maskeholder. 

Venstre skulder, bak: 

Start å strikke fra rettsiden (inn mot halsåpningen). 

Pinne 1(retten): Strikk i mønster 

Pinne 2 (vrangen): Strikk i mønster til siste 2m.  Disse 2m skal ikke 

strikkes, og vil senere strikkes til halsen. 

Strikk pinne 1 og 2 totalt 3 (4) 4 (4) 4 (4) ganger.  Det er totalt satt av 6 

(8) 8 (8) 8 (8)m til hals.   

Pinne 3 (retten): 12 (13) 15 (18) 20 (22)r, snu arbeidet 

Pinne 4 (vrangen): German short row , vr ut 

pinnen 

Pinne 5 (retten): 6 (7) 8 (9) 10 (11)r, snu 

arbeidet 

Pinne 6 (vrangen): German short row, vr ut 

pinnen 

Pinne 6 (retten): r over alle maskene, strikk de 

doble m som en m. 

Sett maskene på en tråd eller maskeholder. 

 

Montering: 

Med rette mot rette fell skuldrene og under 

armene av med 3 pinner. 

Fra retten skal du sy m fra toppen av ermet til 

skulderen.  Pass på at du fordeler maskene 

jevnt.   
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Hals:  

Start fra høyre side bak: 

30 (36) 38 (41) 46 (49)r (midtmaskene bak og maskene som ble satt av 

når du strikket venstre og høyre skulder bak),  plukk opp og strikk 21 m r 

langs venstre side, 18 (20) 22 (25) 30 (33)r (midtmaskene foran), plukk 

opp og strikk 21 m r langs høyre side. 

Strikk 7 omg [1r, 1vr]. 

Fell av. 

Fest alle trådene. 

 

 

Teknikker: 

Felle av med 3 pinner 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=1295&lang=no 

German Short Row 

https://www.youtube.com/watch?v=brDuUylIc4g 

 

 

 

 

 

 

Lykke til! 
Det er alltid kjekt å se hva du strikker. Vennligst tag @tcknits og 

@stavangerstrikkogdrikk og bruk hashtagene #tcstrikk, #stavangertoppen og 

#stavangerstrikkefestival2021 når du legger ut bildene på sosiale medier. 

Forkortelser: 

cm – centimeter 

gr - gram 

m – maske(r) 

mm - millimeter 

omg – omgang(er) 

r – rett 

sm - sammen 

vr – vrang 

øk1 – øk 1 makse ved å plukke 

opp tråden mellom maskene og 

strikk vridd 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=1295&lang=no
https://www.youtube.com/watch?v=brDuUylIc4g

