Ørestad

- et lækkert babytæppe

Design: Sanne Bjerregaard
Ørestad er en af Københavns nye bydele
på Amager. Ørestad består af boligblokke i
mange forskellige former og farver, hvilket
har inspireret designeren til at strikke dette
tæppe der i teknik minder om patchworkmønsteret ”Log Cabin”, hvor der hele tiden bygges
moduler uden på de eksisterende. Ørestadtæppet er opbygget af moduler i forskellige
størrelser, hvilket giver en sjov dimension til
strikkearbejdet.
Designeren har boet på Amager det meste af
sit liv, og derfor er inspirationen til hendes
designs selvfølgelig fundet på de steder på
Amager, som designeren holder af.
1. udgave - august 2020 © Filcolana A/S
Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
Fv. A: 57 g fv. 270 (Midnight Blue)
Fv. B: 76 g fv. 136 (Mustard)
Fv. C: 42 g fv. 135 (Straw)
Fv. D: 100 g fv. 352 (Red Squirrel)
Fv. E: 76 g fv. 192 (Steel Blue)
Fv. F: 85 g fv. 340 (Ice Blue)
Fv. G: 100 g fv. 234 (Slate)
- der strikkes med dobbelt garn arbejdet igennem
Rundpind 4 mm, 80 cm (gerne flere rundpinde i
samme størrelse til kanten)
Note til garnforbrug
1 diagramtern forbruger 1,88 g garn
Mål
ca. 78 x 90 cm (efter vask)
Strikkefasthed
20 m og 40 p i retstrik på p 4 mm med to tråde
Arwetta Classic = 10 x 10 cm.
1 diagramtern = 10 m x 20 p (10 retriller)
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Arbejdsgang
Tæppet bygges op af moduler, hvor man hele tiden
strikker m op langs kanten af foregående modul og
strikker videre.
Når der strikkes m op, strikker man samme antal m
op som antallet af m eller retriller der er langs den
kant hvor man skal strikke op, dog lægger man yderligere 1 m til alleryderst i hver side.
Man kan sagtens strikke tæppet udelukkende ved at
kigge på diagrammet, hvert tern er lig med 10 m og
20 p, som beskrevet tillægges der 1 m i hver side på
hvert modul.
Der begyndes med modul nr. 1, tallene på modulerne
angiver rækkefølgen og den vej tallet vender er strikkeretningen.
Særlige teknikker
Kantmasker i modulerne: Første m på alle p tages r
løs af, sidste m på alle p strikkes vr.
Opstrikning af masker: Masker strikkes altid op fra
retsiden langs foregående modul(er) ved at stikke
pinden ind under lænken på hhv. de aflukkede m eller
kantmaskerne.
Intarsia: Felterne 9a+b, 10a+b+c og 11a+b, strikkes samtidig, med teknikken intarsia. Ved farveskift
krydses garnerne således, at ”gammel” farve lægges
over ”ny” farve.
Tæppe
Modul nr. 1
Slå 32 m op på 4 mm rundpind med fv. A og strik 20
retriller frem og tilbage på rundpinden. Kantmasker
strikkes som anvist ovenfor. Sidste p er fra vrangsiden, og når der er 1 m tilbage på denne p skiftes der
til fv. B og sidste m strikkes vr med fv. B.
Modul nr. 2
Fortsæt i retstrik med fv. B og strik 40 retriller, slut
med en p fra vrangsiden. Luk alle m af i ret fra retsiden.
Modul nr. 3
Langs venstre side af arbejdet (modul nr. 2 og 1),
strikkes der 62 m op med fv. C. Strik 30 retriller, slut
med en p fra vrangsiden. Luk alle m af i ret fra retsiden.
Modul nr. 4
Med fv. D strikkes der 62 m op langs toppen af modul
nr. 2 og 3. Strik 20 retriller, slut med en p fra vrangsiden. Luk alle m af i ret fra retsiden.
Modul nr. 5
Med fv. A strikkes der 82 m op langs venstre side
af arbejdet (modul nr. 4 og 3). Strik 20 retriller, slut
med en p fra vrangsiden. Luk alle m af i ret fra retsiden.
Modul nr. 6
Med fv. E strikkes der 82 m op langs toppen af arbejdet (modul nr. 4 og 5). Strik 40 retriller, slut med en
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p fra vrangsiden. Luk alle m af i ret fra retsiden.
Modul nr. 7
Med fv. F strikkes der 122 m op langs højre side af
arbejdet (modul nr. 1, 2, 4 og 6). Strik 20 retriller,
slut med en p fra vrangsiden. Luk alle m af i ret fra
retsiden.
Modul nr. 8
Med fv. B strikkes der 102 m op langs bunden af
arbejdet (modul nr. 5, 3, 1 og 7). Strik 20 retriller,
slut med en p fra vrangsiden. Luk alle m af i ret fra
retsiden.
Model nr. 9a+b
Med fv. A strikkes der 41 m op langs venstre side af
arbejdet (modul nr. 6), sæt fv. D til arbejdet og strik
101 m op langs modul 5 og 8 = 142 m på pinden.
Strik 20 retriller, husk at krydse garnerne ved farveskift som beskrevet under ”Intarsia”. Slut med en p
fra vrangsiden.
Aflukning: Luk de A-farvede m i af ret, til der er 1 Afarvet m tilbage, skift til fv. D og luk de resterende m
af i ret.
Modul nr. 10a+b+c
Med fv. E strikkes der 81 m op langs højre side af
arbejdet (modul nr. 8 og halvdelen af modul nr. 7),
sæt fv. C til arbejdet og strik 20 m op langs de næste
20 m af modul nr. 7, sæt fv. B til arbejdet og strik 41
m op langs de sidste m på modul nr. 7 = 142 m på
pinden. Strik 20 retriller, husk at krydse garnerne ved
farveskift som beskrevet under ”Intarsia”. Slut med
en p fra vrangsiden.
Aflukning: Luk de E-farvede m i af ret, til der er 1 Efarvet m tilbage, skift til fv. C og luk de C-farvede m
af i ret, til der er 1 C-farvet m tilbage, skift til fv. B og
luk de resterende m af i ret.
Modul nr. 11a+b
Med fv. F strikkes der 71 m op langs bunden af arbejdet (modul nr. 9b og halvdelen af modul nr. 8), sæt
fv. D til arbejdet og strik 71 m op langs den anden
halvdel af modul nr. 8 og hele modul nr. 10c = 142 m
på pinden. Strik 30 retriller, husk at krydse garnerne
ved farveskift som beskrevet under ”Intarsia”. Slut
med en p fra vrangsiden.
Aflukning: Luk de F-farvede m i af ret, til der er 1 Ffarvet m tilbage, skift til fv. D og luk de resterende m
af i ret.
Kant
Med Fv. G og 4 mm rundpind strikkes der m op hele
vejen rundt langs kanten af tæppet. Der er mange m
på pinden, så det kan være en hjælp at bruge flere
rundpinde, eller eventuelt bruge en 150 cm rundpind:
Slå 1 m op på p, begynd i nederste højre hjørne på
modul nr. 11a (markeret med et X på diagrammet),
strik 1 m op præcis i hjørnet og marker denne m, slå
om p, strik 170 m op langs siden af tæppet, frem til
næste hjørne, slå om p, strik 1 m op præcis i hjørnet
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og marker denne m, slå om p, strik 140 m op langs
tæppets korte side, frem til næste hjørne, slå om p,
strik 1 m op præcis i hjørnet og marker denne m,
strik 170 m op langs siden af tæppet, frem til næste
hjørne, slå om p, strik 1 m op præcis i hjørnet og
marker denne m, slå om p, strik 140 m op langs tæppets korte side, slå om p og slå 1 ny m op på pinden.
Næste p (vrangsiden): 1 vr, strik r til sidste m, alle
omslag strikkes dr r, strik sidste m vr.
Næste p: *Strik r til den markerede m, slå om p, 1
r, slå om p*, gentag fra * til *, til der er slået om på
begge sider af alle 4 markerede m, strik r pinden ud.
Gentag disse 2 p, til der er strikket 8 retriller, slut
med en p fra vrangsiden.
Luk af i ret på næste p, idet der stadig laves et omslag før og efter hver markeret m, omslagene lukkes
af som almindelige m.

Montering
Hæft enderne godt. Vask tæppet ifølge anvisning på
banderolen og lad det ligge til tørre fladt på et håndklæde.
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