OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

Design: Sanne Bjerregaard
Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Denne oppskriften er spesielt utviklet til Røde Kors’ hobbygrupper som strikker til prosjektet
«En god start på livet». I prosjektet støtter Røde Kors-frivillige gravide eller nybakte foreldre i
sårbare livssituasjoner med å skape en rolig, trygg og stimulerende hverdag for det lille barnet
og med å finne ro i foreldrerollen.
Oppskriften er laget for nye strikkere, eller strikkere som gjerne bare vil strikke
«en transportetappe» uten store tekniske utfordringer.
Det er ikke brukt de vanlige strikkeforkortelsene, og alle instruksjoner er skrevet helt ut.
Lille Ny er strikket i et enkelt rett/vrang-mønster som gjentas gjennom hele teppet.
MÅL
84 x 88 cm
STRIKKEFASTHET
22 masker og 30 pinner i mønster i teppet på
pinne 4 mm = 10 x 10 cm.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
450 g Arwetta frg. 971 (Sand)
Hele teppet strikkes med 2 tråder Arwetta holdt
sammen.

Strikkeprøven er målt etter vask og blokking.

Rundpinne 4 mm, 80-100 cm.

Pinnetykkelsen er kun veiledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til
tynnere pinne.

1 sikkerhetsnål
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Oppskrift
TÆPPE
Legg opp 198 masker med 2 tråder Arwetta holdt
sammen, på rundpinne 4 mm.
Du strikker frem og tilbake på rundpinnen.
1. pinne (vrangen): Ta de første 2 maskene løst av,
én av gangen uten å strikke dem og flytt dem over på
høyre pinne, hold garnet på den siden av arbeidet som
er nærmest deg selv (vrangen), før garnet mellom
pinnene frem til retten av arbeidet så du er klar til å
strikke videre.
Strikk *2 vrang, 2 rett*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 4 masker, 2 vrang, ta de siste 2 maskene løst
av, én av gangen uten å strikke dem, la garnet henge
på vrangen av arbeidet, og flytt maskene over på høyre
pinne.
2. pinne (retten): 2 rett, *2 rett, 2 vrang*, gjenta fra
* til *, til det gjenstår 4 masker, 4 rett.

10. pinne (retten): Strikkes som den 8. pinnen.
11. pinne (vrangen): Strikkes som den 7. pinnen.
12. pinne (retten): Strikk alle masker rett.
Nå har du strikket hele mønsterrapporten 1 gang.
Gjenta 1. - 12. pinne til teppet måler ca. 88 cm, eller
til du har ca. 10 g garn igjen.
Den siste pinnen du strikker, skal være den 11. pinne
i mønsteret, som er en pinne fra vrangen.
Neste pinne (retten): Alle masker felles av som
maskene viser, det vil si at rettmasker felles av rett, og
vrangmasker felles av vrang.
Klipp av garnet.
MONTERING
Fest alle løse tråder, og vask teppet ifølge anvisning på
banderolen.
La teppet tørke liggende flatt.

Sett fast en sikkerhetsnål på retten av arbeidet, så kan
du enkelt kan se hvilken side av strikketøyet du er på.
3. pinne (vrangen): Strikkes som den 1. pinnen.
4. pinne (retten): Strikkes som den 2. pinnen.
5. pinne (vrangen): Strikkes som den 1. pinnen.
6. pinne (retten): Strikk alle masker rett.
7. pinne (vrangen): Ta de første 2 maskene løst av,
én av gangen uten å strikke dem, og flytt dem over på
høyre pinne, holde garnet på den side av arbeidet som
er nærmest deg selv (vrangen), før garnet mellom
pinnene frem til retten av arbeidet så du er klar til å
strikke videre.
Strikk *2 rett, 2 vrang*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 4 masker, 2 rett, ta de siste 2 maskene løst
av, én av gangen uten å strikke dem, la garnet henge
på vrangen av arbeidet, og flytt maskene over på høyre
pinne.
8. pinne (retten): 2 rett, *2 vrang, 2 rett*, gjenta fra
* til *, resten av pinnen.
9. pinne (vrangen): Strikkes som den 7. pinnen.
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