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Toldboden er søster til Kastellet, som var en 
del af sidste års forårskollektion. Kastellet blev 
et rigtigt sommerhit på grund af det fine, enk-
le design. Vi fik lyst til at lave en endnu mere 
sommerlig udgave af T-shirten i vores bomuld 
og uldblanding Merci, som sagtens kan bæres 
direkte mod huden på en lun sommerdag.
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Materialer
200 (200) 250 (250) 300 g Merci fv. 101 (Natural 
White)
Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 80 cm
Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm (hvis du ikke strikker 
med magic loop)
Markører eller tråd i kontrastfarve
Maskeholdere eller en tråd restegarn

Størrelser
S (M) L (XL) 2XL

Mål
Passer til overvidde: 81-87 (88-94) 95-104 (105-112) 
113-126 cm
Overvidde: 87 (94) 104 (112) 126 cm 
Hel længde: 55,5 (57,5) 60,5 (63) 65 cm

Strikkefasthed
26 m og 38 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm 
(efter vask).
Passer strikkefastheden ikke, prøv med en større eller 
mindre pind.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den, og strik den drejet ret.
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Arbejdsgang
Toppen strikkes oppefra og ned, med rundt bære-
stykke strikket i hulmønster. Efter deling til ærmer, 
strikkes kroppen rundt i glatstrik. Toppen har korte 
ærmer.

Bærestykke
Slå 104 (104) 106 (108) 108 m op på rundp 2,5 mm, 
saml omg og indsæt en markør til markering af omg 
begyndelse. 
Strik 8 omg rib (1 dr r, 1 vr). 
Skift til rundp 3 mm og strik mønster med udtagnin-
ger således:

Mønster
1. omg: Strik r.
2. omg (udtagningsomg): Som beskrevet nedenfor.
3.-8. omg: Strik r.
9. omg: *Slå om, 2 r sm* gentag fra * til * omg ud.
Gentag disse 9 omgange gennem hele arbejdet, ud-
tagninger på 2. omg i hver mønsterrapport, strikkes 
som anvist nedenfor.

1. gang: Strik 8 (8) 10 (0) 0 r, *1 udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 120 (120) 122 (126) 126 m.

2. gang: Strik 0 (0) 2 (6) 6 r, *1 udt, 6 r*, gentag fra 
* til * omg ud = 140 (140) 142 (146) 146 m. 

3. gang: Strik 8 (8) 10 (2) 2 r, *1 udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 162 (162) 164 (170) 170 m. 

4. gang: Strik 6 (6) 8 (2) 2 r, *1 udt, 6 r*, gentag fra 
* til * omg ud = 188 (188) 190 (198) 198 m. 

5. gang: Strik 8 (8) 10 (2) 2 r, *1 udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 218 (218) 220 (230) 230 m. 

6. gang: Strik 2 (2) 4 (2) 2 r, *1 udt, 6 r*, gentag fra 
* til * omg ud = 254 (254) 256 (268) 268 m. 

7. gang: Strik 2 (2) 4 (4) 4 r, *1 udt, 6 r*, gentag fra 
* til * omg ud = 296 (296) 298 (312) 312 m. 

8. gang: Strik 8 (8) 10 (0) 0 r, *1 udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 344 (344) 346 (364) 364 m.

9. gang: Strik 8 (8) 10 (14) 4 r, *1 udt, 7 (7) 6 (7) 6 
r*, gentag fra * til * omg ud = 392 (392) 402 (414) 
424 m.

Kun str. (M) L (XL) XXL
10. gang: Strik - (16) 11 (12) 2 r, *1 udt, - (9) 6 (7) 
6 r*, gentag fra * til * omg ud = - (434) 482 (472) 
494 m.

Kun str. (XL) XXL
11. gang: Strik - (-) - (4) 2 r, *1 udt, - (-) - (9) 7 r*, 
gentag fra * til * omg ud = - (-) - (524) 576 m.

Alle str.
Nu deles arb til krop og ærmer: Strik 113 (122) 136 
(146) 164 r (ryg). Sæt 83 (95) 105 (116) 124 m på 
en maskeholder (ærme), slå 6 nye m op under ær-
met, strik 113 (122) 136 (146) 164 r (forstykke), sæt 
85 (95) 105 (116) 124 m på en maskeholder (ærme), 
slå 6 nye m op under ærmet = 238 (256) 284 (304) 
340 m.
Fortsæt rundt i glatstrik, til arb måler 29 (29) 32 (32) 
34 cm (fra  ærmegabet). 
Skift til rundp 2,5 mm og strik rib (1 dr r, 1 vr), til 
ribben måler 5 cm. 
Luk af i rib.

Ærmer 
Begynd midt i ærmegabet og strik 4 m op, ud mod de 
hvilende m, strik ærmemaskerne, og strik 3 nye m op 
frem til midten af ærmegabet = 90 (102) 112 (123) 
131 m. 
Strik 6 omg r. Skift til rundp 2,5 mm og strik rib (1 dr 
r, 1 vr), til ribben måler 2 cm. Luk af i rib.
Strik det andet ærme magen til.

Montering
Hæft ender og vask blusen ifølge anvisningerne på 
banderolen. Lad blusen tørre fladt på et håndklæde.


