Sedimentum

- et tæppe med grafisk udtryk

Design: Karen Skriver Lauger
Sedimenter aflejrer sig så smukt i lag, og
man ser dem mange steder i naturen - fine,
brede bånd af farver og tynde, mørke streger.
Sedimentumtæppet leger med farveaflejringerne i strikketøjet, og resultatet er et fint
tæppe, der vil lægge sig smukt hos enhver,
hvad enten det er i sofaen eller barnevognen.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana
Farve A: 100 g i farve 856 (Charcoal)
Farve B: 150 g i farve 820 (Isabella)
Farve C: 100 g i farve 822 (Willow)
Farve D: 150 g i farve 954 (Light grey)
Farve E: 100 g i farve 955 (Medium grey)
Rundpind 4½ mm, 80 cm (evt. 100 cm til kanten) +
en eller flere ekstra rundpinde gerne i samme størrelse eller et nummer mindre, hvor delene kan hvile
Markører
Stoppenål
Størrelser
Onesize - men tæppet kan nemt strikkes større eller
mindre ved at strikke flere eller færre gentagelser af
pindene i opskriften.
Mål
Ca. 97 x 127 cm
Strikkefasthed
23 m i glatstrikning på p 4½ mm = 10 cm.
Særlige forkortelser
udt V (venstrelænende udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden forfra og strik den drejet ret.
udt H (højrelænende udtagning): Løft lænken mellem
2 m op på pinden bagfra og strik den ret.
lsm (venstrelænende indtagning): Tag 1 m ret løs af,
sæt tilbage på venstre pind, strik 2 m drejet r sammen
Særlig teknik
Sammensyning med maskesting direkte fra pinden
Bryd garnet (enden skal være mindst tre gange så
lang som det stykke, der skal sys sammen). Hold de
to pind parallelle med hinanden og med vrangsiderne
sammen. Garnenden er i den øverste højre maske
(første maske på bagerste p). Tråd garnet på en stoppenål og sy ret igennem første maske på bagerste
pind (lad den blive siddende på pinden).
Hernæst sys:
Forreste pind: sy ret gennem første m og træk den af
p, sy vrang gennem næste m og lad den sidde på p
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Bagerste pind: sy vrang gennem første m og træk
den af p, sy ret gennem næste m og lad den sidde på
p
Fortsæt således til alle m er syet sammen. Sørg for at
sammensyningen har samme “sy-fasthed” som strikkefastheden i arbejdet.
Arbejdsgang
Tæppet strikkes som fire separate dele, der sys sammen med maskesting, således at samlingen bliver
usynlig. Hver del startes fra yderkanten og strikkes
ind mod midten af tæppet. Der strikkes i striber i hhv.
glatstrik og retriller med én farve af gangen (det kan
anbefales at strikkehæfte ved farveskift). Herefter
samles masker op langs siderne (én side af gangen),
og der strikkes en retstrikket kant.
Diagrammer
Diagram A viser tæppets farveforløb. Diagram B er
blankt, så du selv kan planlægge farverne i dine tæppesedimenter. Diagram C viser tæppets konstruktion.
Diagram A og B
Diagram A viser tæppets konstruktion, samt farveforløbet. Diagram B er blankt, så du selv kan
planlægge farverne i dine tæppesedimenter.

Del A
Slå 5 m op med farve B på pind 4½ mm.
Første p (vrangsiden): 1 r, 2 vr, sæt markøren, 1 vr,
1 r.
P1 (retsiden): 1 r, udt V, r til markøren, udt H, flyt
markøren over, 1 r, udt V, r til sidste m, udt H, 1 r.
P2 (vrangsiden): 1 r, vr til sidste m, 1 r.
Strik P1 og P2 i alt 18 gange. Der er nu 77 m på p.
NB: hvis du ønsker at strikke tæppet mindre (eller
større) skal du strikke færre (flere) gentagelser af P1
og P2 - og ligeledes af de efterfølgende glatstrikkede
sektioner. Husk, at du kommer til at bruge mindre
(mere) garn, hvis du ændrer størrelsen.
Skift nu til farve A og strik:
P3 (retsiden): 1 r, udt V, r til markøren, udt H, flyt
markøren over, 1 r, udt V, r til sidste m, udt H, 1 r.
P4 (vrangsiden): strik alle m r.
Strik P3 og P4 i alt 3 gange (= 3 retriller). Der er nu
89 m på p.
Skift til farve E og strik P1 og P2 i alt 18 gange. Der
er nu 161 m på p.
Skift til farve A og strik P3 og P4 i alt 3 gange. Der er
nu 173 m på p.
Skift til farve D og strik P1 og P2 i alt 18 gange. Der
er nu 245 m på p.
Del A har nu sin fulde bredde, og der skiftes til at
strikke lige op som følger.
Skift til farve A og strik:
P5 (retsiden): 1 r, 2 r sm, r til markøren, udt H, flyt
markøren over, 1 r, udt V, r til sidste 3 m, lsm, 1 r.
P6 (vrangsiden): strik alle m r.
Strik P5 og P6 i alt 3 gange.
Skift til farve C og strik:
P7 (retsiden): 1 r, 2 r sm, r til markøren, udt H, flyt
markøren over, 1 r, udt V, r til sidste 3 m, lsm, 1 r
P8 (vrangsiden): 1 r, vr til sidste m, 1 r.
Strik P7 og P8 i alt 18 gange.

www.filcolana.dk

Filcolana

Sedimentum

Side 3

Skift til farve A og strik P5 og P6 i alt 3 gange. Bryd
garnet og lad del A hvile på p.
Del B
Slå 5 m op med farve C på pind 4½ mm.
Første p (vrangsiden): 1 r, 2 vr, sæt markøren, 1 vr,
1 r.
P1 (retsiden): 1 r, udt V, r til markøren, udt H, flyt
markøren over, 1 r, udt V, r til sidste m, udt H, 1 r.
P2 (vrangsiden): 1 r, vr til sidste m, 1 r.
Strik P1 og P2 i alt 18 gange,. Der er nu 77 m på p.
NB: hvis du har ændret størrelsen, så husk dette i
denne og de andre sektioner.
Skift nu til farve A og strik:
P3 (retsiden): 1 r, udt V, r til markøren, udt H, flyt
markøren over, 1 r, udt V, r til sidste m, udt H, 1 r.
P4 (vrangsiden): strik alle m r.
Strik P3 og P4 i alt 3 gange (= 3 retriller). Der er nu
89 m på p.
Skift til farve D og strik P1 og P2 i alt 18 gange. Der
er nu 161 m på p.
Skift til farve A og strik P3 og P4 i alt 3 gange. Der er
nu 173 m på p.
Skift til farve B og strik P1 og P2 i alt 17 gange. Strik

nu P1 endnu en gang. Der er nu 245 m på p.
Bryd nu garnet på farve B, men sørg for at have en
god lang tråd (ca. 3 gange så lang som hele kanten
på del B). Sy nu Del B og Del A med maskesting i
farve B sammen op til og med midtermasken.
Lad delene hvile og strik del C.
Del C
Strikkes som Del A, men blot med følgende farveforløb (se evt. også Diagram A).
Farve
Farve
Farve
Farve
Farve
Farve
Farve
Farve

C - glatstrik.
A - retriller.
E - glatstrik.
A - retriller.
B - glatstrik.
A - retriller.
D - glatstrik.
A - retriller.

Bryd garnet. Flyt halvdelen af maskerne over på en
anden pind. Sy så den sidste halvdel af maskerne
(her tæller midtermasken ikke med) fra del C sammen med den sidste halvdel af maskerne fra del B.
Dette gøres i maskesting med farve B (fortsæt fra
sammensyningen fra del A og B).

Diagram C

Del B

Del C

Del A

Del D
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Lad de sammensyede stykker hvile og strik del D.
Del D
Strikkes som del B, men blot med følgende farveforløb (se evt. også Diagram A).
Farve
Farve
Farve
Farve
Farve

B - glatstrik.
A - retriller.
C - glatstrik.
A - retriller.
E - glatstrik.

Bryd garnet, men lad en god lang ende være tilbage
af farve E (ca. tre gange så lang som kanten på del
D). Sy nu del D sammen med de øvrige dele med
maskesting hele vejen langs del C og A.
Kant
Kant langs ”lang” side
Med farve A strikkes ca. 255 m op på pind 4½ mm
langs den første af de lange sider (fx del B + siderne
af A og C). Strik 4 p ret og luk så af i ret på næste p
(fra vrangsiden). Pas på ikke at lukke for stramt af.
Strik kant langs den anden lange side på samme
måde.
Kant langs ”kort” side
Med farve A strikkes ca. 190 m op på pind 4½ mm
langs den første af de korte sider (fx del A). Strik 4 p
ret og luk så af i ret på næste p (fra vrangsiden). Pas
på ikke at lukke for stramt af.
Strik kant langs den anden korte side på samme
måde.
Montering
Der kan godt opstå et lille hul i midten af tæppet efter
sammensyningen. Sy hullet sammen med farve A.
Hæft alle ender, vask tæppet, bred det ud og træk det
let i form (det skal ikke spændes ud) og lad det tørre
liggende fladt.

www.filcolana.dk

Filcolana

