Somnus

- et fint tæppe til de mindste

Design: Anne-Sophie Askjær

C.F. Clemens: L. Holberg,
Statens Museum for
Kunst, public domain

Dette design er del af en
lille kollektion inspireret af
Ludvig Holberg’s værker.
Den dansk-norske digter
levede fra 1684-1754,
men selvom det er mange
år siden, havde Holberg
en særlig evne til at vise
– og udstille – forskellige
typer af mennesker, som
er lige så aktuelle i vore
dage som dengang.

Dette fine tæppe Somnus er inspireret af Holbergs komedie ”Barselsstuen”. Selvom kvinder
ikke længere ligger i lang tid efter en fødsel,
er der stadig en vis form for barselsstue med
snak, gode råd, sladder etc. De fleste kommer
med en gave til den lille ny. Her et babytæppe
i en helt enkel vævestrik-teknik.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana:
Bundfarve: 200 g i farve 334 (Light Blush)
Mønsterfarve 1: 100 g i farve 957 (Very Light Grey melange)
Mønsterfarve 2: 100 g i farve 827 (Dijon - melange)
Rundpind 4,5 mm, 80 cm og rundpind 3,5 mm, 60
eller 80 cm
Mål
72 cm bred, 78 cm langt
Strikkefasthed
26 m x 30 p i vævestriksmønster på p 4,5 mm = 10 x
10 cm
Særlige forkortelser
mgb: med garnet bag arbejdet
mgf: med garnet foran arbejdet
Mønster
1. p (RS)(mønsterfarve 1): * 1 vr løst af mgb, 1 r*,
gentag fra * til *, og slut med 1 vr løst af mgb.
2. p (mønsterfarve 2): * 1 vr, 1 vr løst af mgf*, gentag fra * til *, og slut med 1 vr.
3. p (bundfarve): Strik alle m r.
4. p (mønsterfarve 1): *1 vr løst af mgf, 1 vr*, gentag fra * til *, og slut med 1 vr løst af mgf.
5. p (mønsterfarve 2): *1 r, 1 vr løst af mgb*, gentag
fra * til *, og slut med 1 r.
6. p (bundfarve): Strik alle m vr.
Gentag disse 6 p.
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Tæppe
Slå 181 m op med bundfarven på p 4,5 mm. Strik
mønster, til arbejdet måler ca. 77 cm, slut med 6.
mønsterp. Luk alle m af på næste pind.
Kanter
Strik 1 m op i hver m med p 3,5 mm og bundfarven
langs opslagningskanten. Strik r frem og tilbage.
1. p: Strik r.
2. p: 1 r, 1 udt ved at samle lænken mellem m op og
strikke den drejet r, strik r til sidste m, 1 udt, 1 r.
Strik 1. og 2. p endnu en gang. Strik 1. p en sidste
gang. Luk alle m af.
Strik en kant på samme måde langs aflukningskanten.
Strik m op med p 3,5 mm og bundfarven langs den
første langside. Strik ca. 1 m i hver p, men spring
hver 4. m over (= ca. 173 m). Strik som de øvrige
kanter. Strik anden langside på samme måde.
Slut af med at sy de 4 hjørner sammen.
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