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Denne opskrift er specielt udviklet til Røde Kors’ nørklegrupper, der strikker til projektet 
”En god start på livet”. I projektet støtter Røde Kors-frivillige gravide eller nybagte forældre 
i sårbare livssituationer med at skabe en rolig, tryg og stimulerende hverdag for det lille barn 
og med at finde ro i forældrerollen. 
Da børn alle dage har været velkomne i cirkus, har vi også fundet plads til designet i vores 
cirkuskollektion.
Opskriften er særligt målrettet nye strikkere, eller strikkere der gerne bare vil strikke ”lige 
ud af landevejen ” uden de store tekniske udfordringer. Lille Ny er strikket i et nemt ret/
vrang-mønster der gentages over hele tæppet.  

Lille NyDesign: Sanne Bjerregaard

MÅL
84 x 88 cm

STRIKKEFASTHED
22 masker og 30 pinde i tæppets mønster på 
pind 4 mm = 10 x 10 cm.

Strikkeprøven er målt efter vask og udspænding

Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
450 g Arwetta i farve 971 (Sand)
Hele tæppet strikkes med 2 tråde Arwetta holdt 
sammen.

Rundpind 4 mm, 80-100 cm. 

1 sikkerhedsnål



2 af 2#FilcolanaLilleNy

Opskrift
TÆPPE
Slå 198 masker op med 2 tråde Arwetta holdt sammen, 
på rundpind 4 mm.
Der skal strikkes frem og tilbage på rundpinden.

1. pind (vrangsiden): Tag de første 2 masker løs af, 
én af gangen uden at strikke dem og flyt dem over på 
højre pind, garnet holdes på den side af arbejdet der 
er tættest på dig selv (vrangsiden), før garnet mellem 
pindene frem til arbejdets retside så du er klar til at 
strikke videre. Strik *2 vrang, 2 ret*, gentag fra * til *, 
til de sidste 4 masker, 2 vrang, tag de sidste 2 masker 
løs af, én af gangen, uden at strikke dem, lad garnet 
hænge på arbejdets vrangside og flyt maskerne over på 
højre pind.

2. pind (retsiden): 2 ret, *2 ret, 2 vrang*, gentag fra 
* til *, til de sidste 4 masker, 4 ret.

Sæt sikkerhedsnålen fast på retsiden af arbejdet, så kan 
du nemt se, hvilken side af strikketøjet du er på.

3. pind (vrangsiden): Strikkes som 1. pind.

4. pind (retsiden): Strikkes som 2. pind.

5. pind (vrangsiden): Strikkes som 1. pind.

6. pind (retsiden): Strik alle masker ret.

7. pind (vrangsiden): Tag de første 2 masker løs af, 
én af gangen uden at strikke dem og flyt dem over på 
højre pind, garnet holdes på den side af arbejdet der 
er tættest på dig selv (vrangsiden), før garnet mellem 
pindene frem til arbejdets retside så du er klar til at 
strikke videre. Strik *2 ret, 2 vrang*, gentag fra * til *, 
til de sidste 4 masker, 2 ret, tag de sidste 2 masker løs 
af, én af gangen, uden at strikke dem, lad garnet hænge 
på arbejdets vrangside og flyt maskerne over på højre 
pind.

8. pind (retsiden): 2 ret, *2 vrang, 2 ret*, gentag fra 
* til *, pinden ud.

9. pind (vrangsiden): Strikkes som 7. pind.

10. pind (retsiden): Strikkes som 8. pind.

11. pind (vrangsiden): Strikkes som 7. pind.

12. pind (retsiden): Strik alle masker ret.

Nu har du strikket hele mønsterrapporten 1 gang.

Gentag 1.-12. pind, til tæppet måler ca. 88 cm, 
Den sidste pind du strikker, skal være mønsterets 
11. pind, som er en vrangsidepind.

Næste pind (retsiden): Alle masker lukkes af som 
maskerne viser, det vil sige retmasker lukkes ret af og 
vrangmasker lukkes vrang af.

Bryd garnet.

MONTERING
Hæft ender og vask tæppet ifølge anvisning på 
bandeolen. Lad tæppet tørre liggende fladt.


