
Spectra - et strikket tæppe i 36 farver
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Jeg har længe holdt meget af Filcolanas gar-
ner, og en af årsagerne er, at farvekortet er 
så fantastisk. Tæppet Spectra viser en del af 
det fantastiske spektrum af farver, som er i 
farvekortet for Peruvian Highland Wool.
Tæppet er meget enkelt at strikke. Hvis du 
ændrer farverne på det og for eksempel kun 
bruger to eller tre farver, bliver det nemt til 
et stjernetæppe eller et enkelt, grafisk tæppe. 
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Størrelse
One size 

Mål
110 cm langs hver af det sekskantede tæppes sider

Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
ca. 600 g grå (fv. 957)
ca. 40 g af hver af følgende farver til de 36 farvede 
romber:
Inderste omgang (primær farverne):
Rombe nr. 1= fv. 249 (Cobalt Blue)
Rombe nr. 2= fv. 279 (Juicy Green)
Rombe nr. 3= fv. 223 (Sunflower)
Rombe nr. 4= fv. 215 (Carrot)
Rombe nr. 5= fv. 225 (Christmas Red)
Rombe nr. 6= fv. 217 (Purble)

Anden omgang (sekundær farver):
Rombe nr. 7= fv. 202 (Teal)
Rombe nr. 8= fv. 801 (Sea Green (melange)) 
Rombe nr. 9= fv. 221 (Thyme)
Rombe nr. 10= fv. 190 (Pistachio)
Rombe nr. 11= fv. 255 (Lime Light)
Rombe nr. 12= fv. 284 (Kumquat)
Rombe nr. 13= fv. 803 (Rust (melange))
Rombe nr. 14= fv. 218 (Chinese Red)
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Rombe nr. 15= fv. 804 (Merlot (melange))
Rombe nr. 16= fv. 222 (Plum)
Rombe nr. 17= fv. 806 (Aubergine (melange))
Rombe nr. 18= fv. 270 (Midnight Blue)

Tredje omgang:
Rombe nr. 19= fv. 224 (Hawaiian Sea)
Rombe nr. 20= fv. 280 (Curacao)
Rombe nr. 21= fv. 257 (Mint)
Rombe nr. 22= fv. 802 (Moss (melange))
Rombe nr. 23= fv. 220 (Spring Green (220))
Rombe nr. 24= fv. 269 (Toxic)
Rombe nr. 25= fv. 101 (Natural White)
Rombe nr. 26= fv. 203 (Camel)
Rombe nr. 27= fv. 136 (Mustard)

Rombe nr. 28= fv. 254 (Coral)
Rombe nr. 29= fv. 813 (Strawberry Pink)
Rombe nr. 30= fv. 313 (Bubblegum)
Rombe nr. 31= fv. 226 (Rasberry Pink)
Rombe nr. 32= fv. 271 (Fuchsia)
Rombe nr. 33= fv. 272 (Orchid)
Rombe nr. 34= fv. 805 (Erica (melange))
Rombe nr. 35= fv. 259 (Lavender)
Rombe nr. 36= fv. 228 (Smoke Blue)

Pind 5,5 mm rundpind 60 cm og 2 strømpepinde
Hæklenål 5mm
Stoppenål til at hæfte ender

Diagram
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finder du på forrige side)

Grundopskrift på en trekant
Hver trekant begynder med 85 m.
1. p (retsiden): 1 dr r, 40 r, ce, 40 r, 1 la gf.
2. p (vrangsiden): 2 dr r sm, 37r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2 
rsm, 38 r, 1 LA gf.
3. p: 2 dr r sm, 37 r, ce, 37 r, 1 la gf.
4. p: 2 dr r sm, 36 r, 1 la gf, 37 r, 1 la gf.
5. p: 2 dr r sm, 35 r, ce, 35 r, 1 la gf.
6. p: 2 dr r sm, 32 r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2 r sm, 33 r, 1 
la gf.
7. p: 2 dr r sm, 32 r, ce, 32 r, 1 la gf.
8. p: 2 dr r sm, 31 r, 1 la gf, 32 r, 1 la gf.
9. p: 2 dr r sm, 30 r, ce, 30 r, 1 la gf.
10. p: 2 dr r sm, 27 r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2 rsm, 28 r, 
1 la gf.
11. p: 2 dr r sm, 27 r, ce, 27 r, 1 la gf.
12. p: 2 dr r sm, 26 r, 1 la gf, 27r, 1 la gf.
13. p: 2 dr r sm, 25 r, ce, 25 r, 1 la gf.
14. p: 2 dr r sm, 22 r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2 rsm, 23 r, 
1 la gf.
15. p: 2 dr r sm, 22 r, ce, 22 r, 1 la gf.
16. p: 2 dr r sm, 21 r, 1 la gf, 22 r, 1 la gf.
17. p: 2 dr r sm, 20 r, ce, 20 r, 1 la gf.
18. p: 2 dr r sm, 17 r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2 rsm, 18 r, 
1 la gf.
19. p: 2 dr r sm, 17 r, ce, 17 r, 1 la gf.
20. p: 2 dr r sm, 16 r, 1 la gf, 17 r, 1 la gf.
21. p: 2 dr r sm, 15 r, ce, 15 r, 1 la gf.

Strikkefasthed
16 m og 32 p i retstrikning (16 retriller) på p 5,5 mm 
= 10 x 10 cm. Med denne strikkefasthed måler hver 
trekant ca. 26 cm langs hver side.

Særlige forkortelser
1 la gf: tag 1 m vr løs af med garnet foran arbejdet
1 la gb: tag 1  m vr løs af med garnet bagved arbej-
det
ce: (centreret indtagning) tag 2 m løs af (som om 
du skal strikke dem ret sammen), 1r, træk de løse m 
over den netop strikkede
2 dr r sm: (drejet indtagning) strik 2 m drejet ret 
sammen (gennem bagerst maskeled)

Arbejdsgang
Hele tæppet strikkes af ligesidede trekanter (to tre-
kanter i samme farve giver en rombe). Trekanterne 
til bunden af romberne (dvs. inderst mod midten 
af tæppet) strikkes sammen med hinanden, mens 
trekanterne til spidsen af romberne (dvs. ud mod 
kanten) strikkes separat og efterfølgende hækles på 
”bundstykkerne”.
Den afsluttende kant strikkes på tæppet sidelæns.

Placering af farver
I diagrammet over placeringen af farverne vises også, 
hvilke trekanter der strikkes som ”spidser”, og hvilke 
der strikkes som ”bundstykker”. Bemærk, at den før-
ste rombe (nr. 1) består af to ”spidser”. (Diagrammet 

Særlige teknik: Hæklet opslagning

Begynd med at hækl 1 luftmaske 
og forsæt herefter med at hækle 
luftmasker om den pind du skal 
slå op på. (Bemærk, at garnet 
skal ligge bag pinden, lige før du 
hækler en ny masker, og at du her-
efter skal føre garnet tilbage bag 
pinden, inden du laver den næste 
maske). Når du har 1 maske min-
dre end du skal bruge på pinden, 
fører du masken fra hæklenålen 
over på pinden. Du er nu klar til at 
gå videre.
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22. p: 2 dr r sm, 12 r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2 rsm, 13 r, 
1 la gf.
23. p: 2 dr r sm, 12 r, ce, 12 r, 1 la gf.
24. p: 2 dr r sm, 11 r, 1 la gf, 12 r, 1 la gf.
25. p: 2 dr r sm, 10 r, ce, 10 r, 1 la gf.
26. p: 2 dr r sm, 7 r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2rsm, 8 r, 1 la 
gf.
27. p: 2 dr r sm, 7 r, ce, 7 r, 1 la gf.
28. p: 2 dr r sm, 6 r, 1 la gf, 7r, 1 la gf.
29. p: 2 dr r sm, 5 r, ce, 5 r, 1 la gf.
30. p: 2 dr r sm, 2 r, 2 dr r sm, 1 la gf, 2rsm, 3r, 1 LA 
gf.
31. p: 2 dr r sm, 2 r, ce, 2 r, 1 la gf.
32. p: 2 dr r sm, 1 r, 1 la gf, 2 r, 1 la gf.
33. p: 2 dr r sm, ce, 1 la gf.
34. p: 3 dr r sm, bryd garnet og træk garnenden 
igennem masken.

”Spidser” 
- dvs. trekanter, der danner spidsen af romberne (ud 
mod kanten) (hvide i det store diagram):
Slå 85 m op på rundpind 5,5 mm (= 42+1+42 ) 
med en hæklet opslagning (brug en hæklenål 5mm). 
Sørg for at der er en god lang ende i begyndelsen af 
opslagningen (ca. 120 cm), denne skal bruges til at 
hækle ”spidsen” på ”bundstykket”. Strik derefter som 
grundopskriften.

”Bundstykker” 
- dvs. trekanter der danner bunden af romberne (ind 
mod midten) (grå i det store diagram):

Variation 1: Hvis trekanten kun strikkes sammen med 
én anden trekant (se illlustration i modsatte kolonne).
Slå 43 m op med en hæklet opslagning på hæklenål 
5mm på rundpind 5,5 mm. Begynd nu i bunden (dvs. 
længst inde mod midten af tæppet) på den foregåen-
de trekant (som der skal strikkes sammen med = A i 
illustrationen ovenfor) og strik 42 m op fra vrangsiden 
(strik 1 m op gennem begge maskeled på den hæk-
lede opslagning). Der strikkes op i trekantens venstre 
side set fra retsiden. Der er nu 85 m på pinden. Strik 
resten af trekanten som grundopskriften.

Variation 2: Hvis trekanten strikkes sammen med to 
andre (se illlustration i modsatte kolonne)
Hold arbejdet med vrangsidensiden mod dig. Med 
rundpind 5,5 mm strikkes 42 m op i trekanten til 
højre (= B i illustrationen) fra toppen og ned mod 
bunden af hullet. Strik 1 m op i bunden af hullet (i 
overgangen mellem trekanterne), strik derefter 42 
m op langs trekanten til venstre (set fra vrangsiden 
= A i illustrationen) (strik 1 m pr opslagningsmaske 
= gennem begge maskeled på den hæklede opslag-
ning). Der er nu 85 m på pinden. Strik resten af 
trekanten som grundopskriften.

Opskrift
Begynd med at strikke en ”spids” med farven til 
rombe nr. 1. Strik dernæst ”bundstykker” i variation 
1 med farverne til rombe nr. 2, 3, 4 og 5. Strik så et 

”bundstykke” i variation 2 med farven til rombe nr. 6. 
Du har nu lavet den inderste sekskant på tæppet.
Strik nu ”spidser” med farverne til rombe nr. 1-6. 
”Spidserne” hækles på ”bundstykkerne” sådan: Hold 
stykkerne mod hinanden, vrang mod vrang, og hækl 
med kædemasker gennem de yderste maskeled i løs-
af kanten.
Strik nu ”bundstykker” til romberne nr. 7-18 i hhv. 
variation 1 og 2.
Strik ”spidser” til romberne nr. 7-18, og hækl disse på 
de passende ”bundstykker”.
Strik nu ”bundstykker” til romberne nr. 19-36 i hhv. 
variation 1 og 2.
Strik ”spidser” til romberne nr. 19-36, og hækl disse 
på de passende ”bundstykker”.
Endelig strikkes de grå ”bundstykker” (med fv. 957) i 
hhv. variation 1 og 2.

Nu strikkes kanten
Slå 6 m op på strømpepind 5,5 mm. Kanten strikkes 
frem og tilbage over disse 6 m og strikkes sammen 
med kantmaskerne fra de grå ”bundstykker”.
1. p: 5 r, 1 la gb, strik 1 r fra kanten af tæppet (stik 
højre pind under hele kantmasken på ”bundstykket”, 

Bundstykke - variation 1

Bundstykke - variation 2
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dvs. under begge maskeled, slå garnet om pinden og 
træk det igennem kantmasken), træk den løse maske 
over, vend.
2. p: 1 la gf, 5 r, vend.

Gentag 1. og 2. pind til den sidste maske før et 
hjørne. Her strikkes vendepinde:
1. pind: 5 r, 1 la gb, strik 1 m r fra kanten, træk den 
løse m over, vend.
2. pind: 1 la gf, 5 r, vend.
3. pind: 4 r, vend.
4. pind: slå om, 4 r, vend.
5. pind: 3 r, vend.
6. pind: slå om, 3 r, vend.
7. pind: 2 r, vend.
8. pind: slå om, 2 r, vend.
9. pind: 2 r, [2 r sm (omslaget og næste m)] 3 gan-
ge, 1 la gb, strik 1 r fra kanten, træk den løse maske 
over, vend.
10. pind: 1 la gf, 5 r, vend.
Strik nu som før langs den lige del af kanten.
Fortsæt, til du har strikket kant hele vejen rundt om 
tæppet. Luk de 6 m af, evt. ved at sy dem til opslag-
ningskanten med maskesting. 

Afslutning
Sy kanten sammen ved opslagning og aflukning. Hæft 
alle (de mange) ender. Vask tæppet, og spænd det ud 
og nyd det.


