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Opskriften må ikke bruges til kommercielle formål. Alt køb og salg er dermed forbudt, men du må meget
gerne strikke et tæppe til dig selv og dem du har kær.

Et par indledende kommentarer:
Tæpperne er begge strikket i uld/bomuldsblandinger.
Det lyseblå er strikket i Tilly Woolcot fra Garnudsalg, som desværre er udgået. Garnet løber ca. 350 m. pr.
50 gram, hvilket er det samme som Coast garn fra Garnpusher, derfor lister jeg her Coast garnet som
garnforslag. Det grønne tæppe er strikket i Blackhill cottonwool fra Garnudsalg.
Tæppets størrelse kan tilpasses ved at fjerne eller tilføje et diagram. Husk at du vil få brug for mere garn,
hvis du ønsker et større tæppe. Begge tæpper måler 80*90 cm, for at opnå dimensioner af 70*100 cm, så skal
du tilføje en mønsterrække.

Hvad du skal bruge:
Blackhill Cottonwool
Garnforbrug: 250 gram
Pind 3.5 mm
15 markører

(Tilly woolcot/Coast garn)
Garnforbrug: 150 gram
Pind 3.00mm
18 markører.
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Slå 177, (213), masker op.
Strik 16 pinde ret (bunden)
TIP: sæt markørerne før du påbegynder mønsteret, gerne mens du strikker bunden.
Markørene sættes således:
Strik 10 m. ret, sæt en maskemarkør (M) hver 12. m. 12, (15) gange, strik 13 m, sæt M, strik 10 m
ret.
Gentag mønsteret i alt 9, (10) gange (strik flere, hvis du ønsker at tæppet skal være længere).
Strik derefter 16 pinde ret
Luk af og hæft ender

Jeg har lavet dette diagram, for at gøre opskriften let at gå til:

□ = Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
X = Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
NB: Maske nr. 13, som er markeret med fed i diagrammet, strikkes kun i den sidste mønsterrapport på
retsiden og som den første maske i den første mønsterrapport på vrangsiden – dvs. den strikkes kun én gang
på hver pind og ikke ved hver mønstergentagelse.
Ens for alle pinde er at kantmaskerne alle strikkes ret. Start og afslut hver pind med at du løfter første maske
løst af og strikker den sidste maske vrang. Dette gør at du får en pæn og jævn kant.

