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Størrelse: ca 85 cm x 80 cm (eller ønsket størrelse)

Garn: Babyull fra Dalegarn

Garnalternativer: Lanett fra Sandnes Garn, Baby Panda fra PT, Alpakka Silke fra Sandnes 

Garn, Mini alpakka fra Sandnes Garn, Tynn merinoull fra Sandnesgarn. (Garn som har 

strikkefasthet fra 30 - 27 masker pr 10 cm på pinne 2,5 - 3, og har ca 160 - 200 meter pr 50 

gram) 

Garnmengde: Teppet veier ca 320 gram. Teppet er perfekt til å bruke opp restegarn, så 

det er bare å slippe kreativitet og garnkurvene løs. 

Forslag til fargevalg (som brukt på bildet): 

Frg 1: 100 g lilla 5305 

Frg 2: 100 g grønt 8222 

Frg 3: 100 g gult 2203 

Frg4: 150 g kitt 2425

Pinner: 4,5 mm 

Du trenger 2 lange rundpinner + en ekstra pinne, gjerne en strømpepinne i samme 

tykkelse, for sammenstrikking av  remsene. 

Eventuelt en heklenål for å plukke opp masker.



Mønster: 

Teppet strikkes i remser med striper. Du starter på stripe 1 og strikker til stripe 10. Når 

stripe 10 er ferdig starter du på nytt igjen med stripe 1 osv. Stripene skal ikke gå opp med 

lengden på remsene. Når du er ferdig med en remse og skal starte på en ny, starter du der 

den forrige remsen sluttet. Slik vil ingen remse bli helt lik. Med andre ord, er du midt i 

stripe 3 når remsen slutter starter du midt i stripe 3 på neste remse og fortsetter med 

stripemønster som vanlig.

Forslag til rekkefølge (som vist på bildet): 

Stripe 1: Grønn - 18 riller 

Stripe 2: Gul – 3 riller 

Stripe 3: Lilla – 22 riller 

Stripe 4: Kitt – 6 riller 

Stripe 5: Gul – 9 riller 

Stripe 6: Grønn – 14 riller 

Stripe 7: Lilla – 12 riller 

Stripe 8: Kitt – 19 riller 

Stripe 9: Lilla – 3 riller 

Stripe 10: Gul – 16 riller 

SLIK GJØR DU: 

Legg opp 40 masker og strikk rettstrikk frem og tilbake (riller) etter stripemønster til du har 

ca 78 cm, eller ønsket lengde. Fell av. 

Strikk til sammen 4 remser på samme måte.



MONTERING: 

Anbefaler å feste alle tråder før du strikker sammen remsene. 

All sammenstrikk og kanten rundt gjøres med fargen kitt. 

Legg alle remsene i ønsket rekkefølge slik at du har det klart før du starter. På bildet er det 

strikket sammen fra remse 1 – 4 fra høyre til venstre. 

Plukk opp 1 maske pr. rille langs kanten (ca 153 masker) som du setter inn på en lang 

rundpinne 4,5. Her anbefaler jeg å bruke heklenål og plukke opp masker fra rettsiden. 

Strikk to pinner rett fram og tilbake = 1 rille. 

Gjør det samme på neste remse på den siden som skal strikkes sammen med remse 1.

Legg de to kantene som er på hver sin rundpinne sammen, med rettsiden mot deg. Strikk 

sammen og fell av samtidig slik: 

Strikk 1 maske rett ved å strikke den første masken fra begge pinnene samtidig. Strikk en 

maske til på samme måte. Nå skal du trekke den første rettstrikkede masken over den 

andre rettstrikkede masken. Du har nå felt av 1 maske. Strikk en maske til som forklart 

over, og trekk den første masken over den andre på samme måte. Fortsett videre til alle 

maskene er strikket sammen og felt av. 

Strikk sammen alle remsene på samme måte.

Kant rundt teppet: 

Plukk opp alle maskene rundt teppe (ca 644 masker). 

Start med å plukke opp én maske før et hjørne, fortsett å plukke opp rundt og plukk opp 

en ekstra maske i hvert hjørne. Sett gjerne et merke ved omgangens start så du lettere ser 

hvor du er. 

Strikk riller rundt slik: Start med 1 omgang vrang, så en omgang rett = en rille. På hver 

omgang tar du et kast før og et kast etter masken i hvert hjørne = 8 masker økt pr. omgang. 

Hjørnemaskene (den ekstra masken) strikkes alltid vrang. På neste omgang strikkes 

kastene som en vanlig maske. Strikk til sammen 5 riller, men den siste omgangen med rett 

strikkes uten kast og uten vrangmasker i hjørnene. Fell av. 

Fest alle tråder og teppet er klart til å varme en liten hjertevenn 


