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WIDE STRAP TANK TOP BY MAZ KWOK DESIGNS 

Materialer 
 Nål; 4,00mm 
 Garn (jeg brugte 2* søstrene grenes bomuldsgarn, men alt kan bruges)  
 Maskemarkører  
 Saks 
 Nål til hæftning af ender 

Masker 
Luftmaske - lm 

Fastmaske - fm 

Luftmaske buen - lb 

Maske - m 

Kædemaske - km (km i første m, for at afslutte runden) 

Halvstangmaske - hst 

Stangmaske - st  

Spring over - skip 

Stangmaske bagom masken - stbm 

Doble stangmaske - dst 

Doble stangmaske foran masken - dstfm 

Specielt mønster: 3 st-V maske (3 st, 2 lm, 3 st i samme maske) 

Hver omgang sluttes med vendemasker til rette maske - den tæller ikke som en maske + første maske skal 
laves i samme maske som vende maske = sammen tæller de som 1 maske. 

Det er en god ide at måle på flere gange for ønsket vide og længde. 
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WIDE STRAP TANK TOP BY MAZ KWOK DESIGNS 

Øverste stykke 
Lm til ønsket omkreds (evt. gå efter 8 tabellen) slut med km, lm til st. 

Rk 1: st rundt i hver maske, slut med km, lm til st. 

Rk 2 & 3: gentag række 1 

Rk 4: stbm rundt, slut med km, lm til st. 

Rk 5 & 6: gentag række 2 & 3. 

Gentag rk 4 til 6 indtil der er 15 rækker (eller til det når under brystet 15a-15b-15c osv ). 

Nederste stykke 
Rk 16: *dst, lm, skip 1 m, st, skip 2 m, 3st-V m I næste m, skip 2 m, * gentag * til * rundt, slut med km, lm til 
dst. 

Rk 17: *dstfm, lm, skip 1 m, dstfm, 3st-Vm i lb fra forrige række* Gentag * til * rundt, slut med km. Lm til 
dst. 

Gentag række 17 til ønsket længde på top eller kjole. 

Rk ?: fm rundt i hver m. afslut og hæft ender.  

Ryg stykke 
Rk 1: Fm rundt i hver maske, slut med km.  
 

- Mål hvor bredt rygstykket skal være - det skal bare passe med et lige antal masker. 
(se billede i link fra originale side http://beacrafter.com/crochet-wide-strap-tank-top/ og sæt markørerne - 
det er en god ide at vælge start/slutstedet som det ene sted med markører) 

- Mål foran hvor langt inde det yderste stykke af stroppen skal være, sæt markører. 
- Mål foran hvor bred stroppen skal være [for mig var antallet 11, på originalen er det 15], sæt 

markør, tæl masker og sæt markører på bagsiden og modsatte side så det bliver symmetrisk. 

 
Rk 2: 1 lm, hst hen til den anden markører, slut med km,  
Rk 3 til 7: gentag række 2.  
 

Strop  
Rk 8: 1 lm, hst i hver m hen til markøren.  

Rk 9 til 28: gentag række 8. 

- Km strop og top sammen (km på ydersiden da det passer med rip mønsteret) klip og hæft ender. 
- Gentag række 8 til 28 i den anden side (ved markørerne) for at lave den anden strop.  

 

Jeg fik min inspiration af Maz Kwok på hendes side http://beacrafter.com/ da jeg faldt for hendes top - 
”wide strap tank top” og da jeg gik i gang ville jeg have en kjole i stedet  kunne nemt lave den igen.  

http://beacrafter.com/crochet-wide-strap-tank-top/
http://beacrafter.com/

