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Opskriften til Lille Myr 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.
MÅL
92 x 98 cm
STRIKKEFASTHED
25 masker og 48 pinde i tæppets mønster på
pind 3 mm = 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt efter vask og udspænding, vær
opmærksom på at strukturen vil folde sig en del ud
efter vask.

MATERIALER
Garn Fra Filcolana
350 g Arwetta i farve 977 (Marzipan)
Rundpind 3 mm, 80-100 cm.
2 maskemarkører

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.
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER
v-udt-vr
Venstrevendt udtagning.
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den vrang.
DIAGRAM
Diagrammet læses fra højre mod venstre på
retsidepinde og fra venstre mod højre på vrangsidepinde.

Lille Myr strikkes i ét stykke, det er en god ide at
strikke tæppet på en lang rungpind så arme og skuldre
ikke belastes.
Der begyndes med en ribkant nederst. For at udligne
at ribben fylder mindre i bredden en hulmønsteret,
strikkes der en pind med indtagninger inden selve
hulmønsteret begyndes.
Ligeledes strikkes der efter hulmønsteret, en
udtagningspind inden den afsluttende ribkant øverst.
Ribkanten i siderne strikkes samtidig med selve hulmønsteret
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Slå om pinden
Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
2 ret sammen
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over
1 vrang løs med garnet bag arbejdet, 2 ret
sammen, træk den løse maske over
Gentag
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Opskrift
NEDERSTE RIBKANT
Slå 271 masker op på rundpind 3 mm.
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.
1. p (vrangsiden): 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *,
til de sidste 2 m, 1 vr, tag sidste m løs af med garnet
foran m.

Næste p (retsiden): Strik 15 m rib, gentag diagrammets 9 m, til de sidste 15 m, strik rib pinden ud.
Fortsæt således og gentag diagrammets 12 pinde, til
tæppet måler ca. 94 cm, slut med diagrammets
11. pind, som er en pind fra retsiden.
Næste p (vrangsiden) (udtagningspind): Strik 15 m
rib, *v-udt-vr, 9 vr*, gentag fra * til *, til de sidste
15 m, v-udt-vr, strik rib pinden ud = 271 m.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til de sidste 2 m,
1 r, tag sidste m løs af med garnet foran m.

ØVERSTE RIBKANT
Næste p (retsiden): 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra
* til * til de sidste 2 m, 1 r, tag sidste m løs af med
garnet foran m.

Gentag disse 2 pinde, til ribben måler 4 cm, slut med
en pind fra retsiden.

Næste p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til de sidste
2 m, 1 vr, tag sidste m løs af med garnet foran m.

Næste p (vrangsiden) (indtagningspind): Strik 15 m
rib, indsæt maskemarkør, strik 11 vr, 2 vr sm, *7 vr,
2 vr sm*, gentag fra * til *, til de sidste 36 m, strik
8 vr, 2 vr sm, strik 11 vr, indsæt maskemarkør, strik de
sidste 15 m rib = 246 m.

Gentag de sidste 2 pinde, til ribkanten måler 4 cm,
slut med en p fra vrangsiden.
Luk af i rib på næste pind.

TÆPPE
Maskerne er nu inddelt med 15 masker i hver side der
strikkes rib som hidtil, de midterste 216 masker
strikkes ifølge diagrammet, således:
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MONTERING
Hæft ender og vask tæppet ifølge anvisning på
banderolen.
Lad tæppet tørre liggende fladt.
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