
Olaf / XXXX / Design Marianne Nyland Andersen 

 

3,5 

Modelnummer 

60 

65 X 90 cm 

28 m 

XX 

lana cotton 212 

 
 

MATERIALE: lana cotton 212 (50% Wool, 50% Cotton). 

STØRRELSE: Ca. 65 X 90 cm 

GARNFORBRUG: 5 ngl. fv. 435. 

PINDE: Nr 2 og 3.5, rundp nr 3,5 (80 cm) til at strikke kant, 

i forlængelse af hinanden. 

STRIKKEFASTHED: 28 m og 38 p i mønster på p 3,5 = ca. 

10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

TÆPPE 

På p nr 3,5 slås 186 m op. Bemærk: De 2 m i hver side er 

kantm og strikkes som diag viser.  

Strik mønster lige op efter diag. Når de 44 p mønster er 

gent 7,5 gange - minus 1 p - beg strikning af kant. På 

denne sidste p af mønsteret lukkes første og sidste m af. 

De 2 andre kant-m i hver side er hjørne-m. Lad arb hvile 

på p. 

Kant: I forlængelse af m på p, og med rundp nr 3,5 (80 

cm), strikkes m op ned langs siden. 

Strik 16 m op ud for hver 'firkant' i mønsteret (= 22 p), og 

indenfor de 2 kantm. I alt 240 m hele vejen ned. Strik 1 

m op i hjørnet, udfor den ene (ikke den yderste) af de 2 

kantm.  

Strik så 182 m op langs den vandrette side = 1 m for 

hver opslået m, samt 1 hjørne-m i den første af de 2 

kantm.  

Strik op langs modsatte lodrette side, som beskrevet, og 

fortsæt over m hvilende på p, idet 1. m på p er hjørne-

m.  

Strik nu videre over de næste 182 m på p, idet der strik-

kes vr over ret og ret over vr p ud. Den sidste m på p er 

hjørne-m og strikkes ret - alle 4 hjørne-m strikkes glat, 6 

omg. 

Strik 6 omg rundt, så der strikkes vrang udfor en 'firkant' i 

ret (med vr-bombe), og ret udfor en 'firkant i vrang 

(med ret-bombe). 

Samtidig: Tages 1 m ud på hver side af de 4 hjørne-m 

på 2. og 4. omg, ved at strikke m-lænken dr ret op. 

Når de 6 omg er strikket, strikkes ret over vrang og vrang 

over ret på næste omg. Strik 5 omg mere således, idet 

der strikkes 2 m vr sm på hver side af hjørne-m på 3. og 

5. omg af disse 6 omg. 

Luk all m jævnt af som m viser. Fold kanten rundt om 

opsamling-p, så sømmen bliver skjult, og sy til med lette 

sting. 

 

 

 

 

 
 


