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Oppskriften til Lille Myr 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.
Da barn gjennom alle tider har vært velkomne på sirkus, har også vi også funnet plass til dette 
designet i vår sirkuskolleksjon.

Lille MyrDesign: Sanne Bjerregaard
Norsk oversettelse: Merete Norheim

MÅL
92 x 98 cm

STRIKKEFASTHET
25 masker og 48 pinner i mønster i teppet på 
pinne 3 mm = 10 x 10 cm.

Strikkeprøven er målt etter vask og blokking. 
Vær oppmerksom på at strukturen vil folde seg en del 
ut etter vask.

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. 

  

MATERIALER
Garn fra Filcolana
350 g Arwetta frg. 977 (Marzipan)

Rundpinne 3 mm, 80-100 cm.

2 maskemarkører
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

v-økn-vr
Øking mot venstre. 
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn 
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vrang.

DIAGRAM
Diagrammet leses fra høyre mot venstre på pinner fra 
retten og fra venstre mot høyre på pinner fra vrangen.

 

Arbeidsgang
Lille Myr strikkes i ett stykke. 

Det er en god ide å strikke teppet på en lang rundpinne 
så du ikke belaster armer og skuldre.

Du starter med en ribbkant nederst. For å utligne at 
ribben fyller mindre i bredden en hullmønsteret, 
strikker du en pinne med fellinger før du starter med 
selve hullmønsteret.

Likeledes strikker du en pinne med økinger etter 
hullmønsteret, før den avsluttende ribbkant øverst.

Ribbkanten i sidene strikker du samtidig med selve 
hullmønsteret.

  

Rett på retten, vrang på vrangen

2 rett sammen

1 rett løs av, 1 rett, trekk den løse 

Kast på pinnen

 Gjenta

1 vrang løst med garnet bak arbeidet, 
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masken over

  2 rett sammen, trekk den løse m over
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Oppskrift
NEDERSTE RIBBKANT
Legg opp 271 masker på rundpinne 3 mm.
Du strikker frem og tilbake på rundpinnen.

1. p (vrangen): 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 2 m, 1 vr, ta siste m løst av med garnet 
foran m.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til * til det gjenstår 
2 m, 1 r, ta siste m løst av med garnet foran m.

Gjenta disse 2 pinnene, til ribben måler 4 cm, avslutt 
med en pinne fra retten.

Neste p (vrangen) (pinne med felling): Strikk 15 m 
i ribb, sett inn en maskemarkør, strikk 11 vr, 2 vr sm, 
*7 vr, 2 vr sm*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 36 m, 
strikk 8 vr, 2 vr sm, strikk 11 vr, sett inn en 
maskemarkør, strikk de siste 15 m i ribb = 246 m.

TEPPE
Maskene er nå delt inn med 15 masker i hver side som 
strikkes i ribb som hittil, de midterste 216 maskene 
strikkes ifølge diagrammet, slik:

Neste p (retten): Strikk 15 m i ribb, gjenta de 9 m ‘
i diagrammet til det gjenstår 15 m, strikk i ribb pinnen 
ut.

Fortsett slik og gjenta de 12 pinnene i diagrammet til 
teppet måler ca. 94 cm, avslutt med den 11. pinnen 
i diagrammet, som er en pinne fra retten.

Neste p (vrangen) (pinne med øking): Strikk 15 m 
i ribb, *v-økn-vr, 9 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 15 m, v-økn-vr, strikk ribb pinnen ut = 271 m.

ØVERSTE RIBBKANT
Neste p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til * 
til det gjenstår 2 m, 1 r, ta den siste m løst av med 
garnet foran m.

Neste p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 vr, ta den siste m løst av med garnet 
foran m.

Gjenta de siste 2 pinnene til ribbkanten måler 4 cm, 
avslutt med en pinne fra vrangen. 

Fell av i ribb på neste pinne.

MONTERING
Fest løse tråder, og vask teppet ifølge anvisning på 
banderolen. La teppet tørke liggende flatt.


