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Et lunt, let, blødt og lækkert babytæppe, der 
og kan bruges som sjal. Tæppet er nemt at 
strikke i retstrikning og alligevel afvekslende, 
da der strikkes skiftevis med et og to garner. 
Ved at bruge to forskellige garner, hhv. ren 
lammeuld og ren alpaka i samme farvenu-
ance, får tæppet en spændende struktur og 
et flot changerende farvespil.
Og når baby ikke bruger sit tæppe, ja så kan 
mor jo bruge det som sjal. - En perfekt bar-
selsgave til mor og baby.
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Materialer:
150 g New Zealand Lammeuld fra Filcolana i farve 
320 (Ruby) = NZ
100 g Indiecita fra Filcolana i farve 810 (Krysante-
mum)  = IN
Rundpind 4½ mm, 80 cm

Mål
90 cm x 90 cm

Strikkefasthed
18 m og 18 riller (= 36 p) i retstrik (skiftevis 2 p NZ 
og 1 p NZ og IN) på p 4½ mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Slå om og på den efterfølgende p 
strikkes omslag drejet ret (dr r).
Sno garnerne: På den p, hvor der strikkes med begge 
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garner, snoes garnerne således: Læg kun NZ over pe-
gefingeren, før IN hen over NZ og slip IN, strik 2 r (og 
på første halvdel af tæppet slå om) med NZ inden IN 
samles op, og der strikkes videre med begge garner.
2 vr løst af: De sidste 2 m tages altid vr løst af med 
garnet/garnerne foran arbejdet.
MP: Mønsterpind.
 
Arbejdsgang
Tæppet strikkes diagonalt fra et hjørne til det mod-
satte, idet der på den første halvdel af tæppet tages 
ud i begyndelsen af hver p, og på den anden halvdel 
af tæppet tages ind i slutningen af hver p.

Tæppet er strikket i to garnkvaliteter, NZ (New 
Zealand Lammeuld) og IN (Indiecita), idet der strik-
kes skiftevis 2 p r kun med NZ og 1 p r med begge 
garner.

Tæppe
Slå 5 m op på rundp 4½ mm med NZ strik 2 p med 
NZ således: 3 r, 2 vr løst af.

Første halvdel af tæppet (udtagning):
3. p: (NZ) 2 r, slå om, 1 r, 2 vr løst af. (6 m)
4. p: Sno garnerne, (NZ) 2 r, slå om (NZ og IN) 1 r, 
strik omslag dr r, 2 vr løst af. (7 m)
5. p: (NZ) 2 r, slå om, 2 r, strik omslag dr r, 2 vr løst 
af. (8 m)
6. p: (NZ) 2 r, slå om, 3 r, strik omslag dr r, 2 vr løst 
af. (9 m)
7. p: Sno garnerne, (NZ) 2 r, slå om, (NZ og IN) 4 r, 
strik omslag dr r, 2 vr løst af. (10 m)
8. p: (NZ) 2 r, slå om, 5 r, strik omslag dr r, 2 vr løst 
af. (11 m)

Fortsæt videre idet MP 1A-3A gentages, til der er 224 
m:
MP 1A: (NZ) 2 r, slå om, strik r hen til omslaget, der 
strikkes dr r, 2 vr løst af.
MP 2A: Sno garnerne, (NZ) 2 r, slå om, (NZ og IN), 
strik r hen til omslaget, der strikkes dr r, 2 vr løst af.
MP 3A: = MP 1A.

Strik uden udtagning: (NZ) 1 p r, (NZ og IN) 1 p r og 
(NZ) 1 p r. Husk: Sno garnerne og tag 2 vr løst af.

Anden halvdel af tæppet (indtagning). Gentag MP 1B-
3B, til der er 5 m tilbage:
MP 1B: (NZ) 2 r, strik r hen til de sidst 4 m og strik 2 
r sm, 2 vr løst af.
MP 2B: Sno garnerne, (NZ) 2 r, (NZ og IN) strik r hen 
til de sidste 4 m og strik 2 r sm, 2 vr løst af.
MP 3B: = MP 1B.
Med NZ strik: 3 r, 2 vr løst af. Luk af. Hæft ender.


