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Kastellet er en skøn strikket top til en dejlig 
forårsdag. Designets gule farve og det smukke 
bærestykke med det enkle hulmønster er helt 
uimodståeligt. 
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Materialer
100 g (alle str) Arwetta Classic fra Filcolana i farve 
255 (Limelight)
100 g (alle str) Tilia fra Filcolana i farve 255 (Lime-
light)
Rundpind 3 og 4 mm, 80 cm 
Strømpepinde i samme størrelser, hvis der ikke strik-
kes med magic loop på rundpind
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL) XXL

Mål
Passer til brystvidde: 86-92 (92-100) 100-108 (108-
116) 116-124 cm 
Overvidde: 90 (98) 109 (116) 126 cm 
Hel længde: 54 (57) 57 (59) 59 cm 

Strikkefasthed
22 m og 32 p i glatstrik på p 4 mm med 1 tråd Ar-
wetta Classic + 1 tråd Tilia = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller 
mindre pind
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Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den, og strik den drejet ret.

Arbejdsgang
Kastellet strikkes oppefra og ned, med rundt bære-
stykke med hulmønster i 2 tråde Tilia. Kroppen strik-
kes i glatstrik i 1 tråd Tilia og 1 tråd Arwetta Classic 
strikket sammen. Toppen har korte ærmer.

Bærestykke
Slå 98 (100) 102 (104) 104 m op på rundp 3 mm 
med 2 tråde mohair, og strik 8 omg rib (1 dr r, 1 vr). 
Sæt markør ved omg’s begyndelse. Skift til rundp 4 
mm og strik mønster med udtagninger således:
1. omg: Strik ret.
2. omg: Tag ud som beskrevet nedenfor.
3.-7. omg: Strik ret.
8. omg: *Slå om, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud.

Gentag disse 8 mønster omg, men strik udtagninger 
på 2. omg således:
1. gang: Strik 0 (2) 4 (6) 6 r, *1 udt, 7 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 112 (114) 116 (118) 118 m på 
pinden.
2. gang: Strik 0 (2) 4 (6) 6 r, *1 udt, 7 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 128 (130) 132 (134) 134 m på 
pinden.
3. gang: Strik 8 (0) 2 (4) 4 r, *1 udt, 5 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 152 (156) 158 (160) 160 m på 
pinden.
4. gang: Strik 2 (6) 8 (0) 0 r, *1 udt, 5 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 182 (186) 188 (192) 192 m på 
pinden.
5. gang: Strik 2 (6) 8 (0) 0 r, *1 udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 212 (216) 218 (224) 224 m på 
pinden.
6. gang: Strik 8 (12) 2 (8) 8 r, *1 udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 246 (250) 254 (260) 260 m på 
pinden.
7. gang: Strik 6 (10) 2 (8) 8 r, *1 udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 286 (290) 296 (302) 302 m på 
pinden.
8. gang: Strik 6 (10) 8 (2) 2 r, *1 udt, 7 (7) 6 (6) 6 
r*, gentag fra * til * omg ud = 326 (330) 344 (352) 
352 m på pinden.

Kun str. (M) L (XL) XXL:
9. gang: Strik – (10) 8 (0) 4 r, *1 udt, - (10) 6 (8) 6 
r*, gentag fra * til * omg ud = - (362) 400 (396) 410 
m på pinden.

Kun str. (XL) XXL:
10. gang: Strik – (-) - (0) 2 r, *1 udt, - (-) - (11) 6 
r*, gentag fra * til * omg ud = - (-) - (432) 478 m på 
pinden.

Alle størrelser
Mønsteret er nu strikket i alt 8 (9) 9 (10) 10 gange.
Strik nu med 1 tråd Tilia og 1 tråd Arwetta Classic 
og fordel m til ærmer og krop således: Sæt 70 (80) 

86 (94) 106 m på en maskeholder til første ærme, 
slå 6 nye m op i forlængelse af m på pinden, strik 93 
(101) 114 (122) 133 r til forstykket, sæt 70 (80) 86 
(94) 106 m på en anden maskeholder til andet ærme, 
slå 6 nye m op i forlængelse af m på pinden, strik 93 
(101) 114 (122) 132 r til ryggen.
Fortsæt i glatstrik over de 198 (214) 240 (256) 278 
m til kroppen til arb måler 25 cm (fra under ærmet 
og ned). 
Skift til rundp 3 mm og strik 5 cm rib (1 dr r, 1 vr). 
Luk af.

Ærmer 
Sæt m til første ærme på en rundp 4 mm, og slå 6 
nye m under ærmet. Der er nu 76 (86) 92 (100) 112 
m på ærmet. Strik 4 omg ret med 1 tråd Tilia og 1 
tråd Arwetta Classic sammen. 
Skift til rundp 3 mm og strik 2 cm rib (1 dr r, 1 vr). 
Luk af.
Strik det andet ærme magen til.

Montering
Sy sammen under ærmerne og hæft ender.


