Tovet Juletreteppe
No. 2003-184-1216

Materialer

Strikkefasthet

Rundpinne 8 mm 150 cm
Strømpepinne 8 mm til å starte opp
Heklenål 5,5 mm

12 masker på 10 cm
20 pinner på 10 cm

6 nøster a 100 g Woolpower fg. 9
2 nøste a 100 g Woolpower fg. 16
2 nøste a 100 g Woolpower fg. 18

Mål
Før toving: ca. 190 cm i diameter
Efter toving: ca. 80 cm

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/tovet-juletreteppe
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Oppskrift
Opplegg med firkant
Start med en liten firkant, slik:
Legg oppå 4 m på strømpepinne og strikk 8 pinner glattstrikk.
Ikke snu, men strikk opp 4 m på en strømpepinne langs venstre side = 8 m.
Ikke snu, men strikk opp 4 m på en strømpepinne langs venstre side = 12 m.
Ikke snu, men strikk opp 4 m på en strømpepinne langs venstre side = 16 m.
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Strikk rundt i glattstrikk, slik:
Sett en markør ved omg begynnelse.
1. omgang: rett over alle masker.
2. omgang: (2 rett, kast) gjentas omgangen ut = 8 m ut = 24 m.
3. omgang: rett over alle masker og omslag.
4. omgang: (3 rett, kast) gjentas omgangen ut = 8 m ud = 32 m.
5. omgang: rett over alle masker og omslag.
6. omgang: (4 rett, kast) gjentas omgangen ut = 8 m ut = 40 m.
Fortsett slik, med 1 m mer mellom økningene på hver annen omgang til teppet måler 70 cm
fra opplegget i midten.
Det skal strikkes striper på de siste 30 cm. Hver stripe går over 10 omganger. Det økes som
hittil, mens det strikkes striper.
Strik striber i farverne:
- Grønn
- Rød
- Grå
- Grønn
- Rød
Fell av og fest ender.
Hekle en kant av fastmasker hele veien rundt, så kanten ikke ruller så mye.
Vask teppet i vaskemaskinen på 40 grader.
Trekk teppet i fasong og la den tørke flatt.

Riktig god fornøyelse
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