Glimma

- et vævestrikket barnvognstæppe

Design: Sanne Bjerregaard
Glimma er et lækkert baby- eller barnevognstæppe strikket i vævestrik, hvor der kun
strikkes med én farve ad gangen.
1. udgave - januar 2015, © Filcolana A/S
Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Blå farver:
150 g i farve A: Mørk - 270 (Midnight Blue)
100 g i farve B: Mellem - 228 (Smoke Blue)
100 g i farve C: Lys - 281 (Rime Frost)
Lyserød og lilla farver:
150 g i farve A: Mørk - 806 (Aubergine)
100 g i farve B: Mellem - 187 (Desert Rose)
100 g i farve C: Lys - 318 (Ballerina)
Rundpind nr. 7, 80 cm.
Rundpind nr. 5, 100-120 cm til kant
4 maskemarkører eller garnløkker, heraf skal den ene
være en anden farve, eller blot genkendelig fra de
andre.
Mål
66 x 76 cm
Strikkefasthed
18 m og 27 p i mønster på p nr. 7 = 10 cm.
Mønster (se også diagram på side 2)
1. p (retsiden): *3 r, 1 vr løs af med garnet bag
arbejdet (fjernest fra dig selv)*, gentag fra * til *, til
de sidste 3 m, 3 r.
2. p: *3 r, 1 vr løs af med garnet foran arbejdet (mod
dig selv)*, gentag fra * til *, til de sidste 3 m, 3 r.
3. p: 1 r, *1 vr løs af med garnet bag arbejdet (fjernest fra dig selv), 3 r*, gentag fra * til *, til de sidste
2m, 1 vr løs af med garnet bag arbejdet, 1 r.
4. p: 1 r, *1 vr løs af med garnet foran arbejdet (mod
dig selv), 3 r*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1
vr løs af med garnet foran arbejdet, 1 r.
Arbejdsgang
Først strikkes selve tæppet i teknikken vævestrik,
med 3 farver.
Derefter strikkes der masker op hele vejen rundt
langs tæppets kant, således at hele kanten strikkes i
ét stykke.
Tæppe
Slå 103 m op på rundpind nr. 7 med farve A. Strik 1 p
retstrik.
Skift til farve B og strik mønster som beskrevet
ovenfor, idet der herefter strikkes 2 p i hver farve (i
rækkefølgen B, C og A) tæppet igennem. Farveskift
foretages altid på retsiden.
Strik mønster til arbejdet måler ca. 66 cm. Slut med
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1. mønsterpind i farve A.
Sidste p (vrangsiden) med farve A: Skift til p nr. 5 og
strik *3 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 3 m,
3 r.
For at få opstrikningen af masker til at ligge ens i
begge ender af tæppet, skal der lukkes af med en
syet aflukning (vist på billedserien sidst i opskriften):
Bryd garnet med en garnende der er ca. 3 gange
tæppets bredde, og sy med en stoppenål således:
*Hold tæppet med forsiden mod dig selv. Stik nålen
fra højre mod venstre ind i 1. m.
Med garnet foran arbejdet stikkes nålen fra venstre
mod højre ind igennem 3. m, så garnet kommer bag
arbejdet. Lad 1. m glide af p*. Gentag fra * til *, til
der er syet igennem alle m.
Opstrikning af masker til kant
For at få lige så mange retriller i siderne som i enderne af tæppet, skal der strikkes en ekstra rille i hver
side.
Med rundpind nr. 5 og retsiden mod dig selv, strikkes
der masker op med farve A således:
Højre side: Start alleryderst i nederste hjørne (helt
ude i opslagskanten) og strik fra retsiden masker op
langs siden af tæppet. Stik pinden ind i mellem 1. og
2. m i hver række, således at de opstrikkede masker
ligger helt op ad den løst aftagne m i mønsteret. Strik
ca. 96 m op, den sidste maske strikkes op yderst i
aflukningskanten. Markér den første og den sidste
maske med en garnløkke eller maskemarkør viklet
omkring masken. Strik tilbage således: 1 vr (den
markerede m), strik ret til der mangler 1 m, 1 vr (den
markerede m). Bryd garnet og lad maskerne hvile på
en ekstra rundpind eller en tråd.
Venstre side: Strik masker op som langs tæppets
højre side, start yderst i aflukningskanten. Markér
den første af de opstrikkede m med en garnløkke eller
maskemarkør. Strik ca. 96 m op, den sidste maske
strikkes op yderst i opslagsskanten, markér den
sidste maske med en anden farve markør, da denne
maske bliver omgangens start.
Strik tilbage således: 1 vr (den markerede m), strik
ret til der mangler 1 m, 1 vr (den markerede m).
Bryd garnet.
Top og bund: Strik masker op langs opslagskanten
således: Stik pinden ind under selve opslagningen og
strik 1 m op for hver opslået m, MEN spring hver 7.
opslåede m over. Fortsæt således til du er helt henne

Side 2
i hjørnet ved de hvilende m langs tæppets højre side.
Strik ret hen over de hvilende m langs tæppets højre
side og strik masker op langs aflukningskanten på
sammen måde som i bunden, husk at springe hver 7.
m over når du strikker maskerne op.
Strik ret henover de hvilende m langs tæppets venstre side, slut ved omgangens første m, dvs. den
maske der er markeret med en anden farve.
Kant
1. omg: *1 r, slå garnet om p forfra (=før pinden om
garnet mod urets retning), strik vr til den markerede
m, slå garnet om p bagfra (=før pinden om garnet
med urets retning)*, gentag fra * til * omgangen
rundt.
2. omg: *1 r, strik omslaget fra foregående p ret,
strik r til næste omslag, strik omslaget fra foregående
p drejet ret*, gentag fra * til * omg rundt.
Gentag disse 2 omgange yderligere 6 gange. Strik 1.
omgang yderligere én gang (= 9 retriller langs siden).
Luk af i ret (ikke for fast) på næste omgang.
Skyl tæppet forsigtigt op og lad det liggetørre på et
håndklæde.
Diagram - mønster
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farve A
farve B
farve C
ret på retsiden og vrang på vrangsiden
vrang på retsiden og ret på vrangsiden
vrang løs af med garnet bag arbejdet på retsiden,
og derefter 1 vrang løs af med garnet foran
arbejdet på vrangsiden
mønsterrapport
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Side 3

Billedserie - syet aflukning

*Hold tæppet med forsiden mod dig selv. Stik nålen
fra højre mod venstre ind i 1. m.

Med garnet foran arbejdet stikkes nålen fra venstre
mod højre ind igennem 3. m, så garnet kommer bag
arbejdet.

Lad 1. m glide af p*.
Gentag fra * til *, til der er syet i alle m.
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