Atlanta - Zig-zag Teppe
No. 2004-191-8846

Materialer

Forkortelser

5 nøster a 50 g Simple Wool
I hver av fargene:
08 Cerulean
17 lilac
18 mauve
33 sage
og
6 nøster a 50 g Simple Wool farge
32 cool grey

3 rett sm: Ta 1 maske løs av, strikk
2 masker rett sammen, trekk den
løse maske over.
Øk 1 m vrr: Strikk opp løkken
mellom de neste to masker i vridd
rett.
Øk 1 m: Strikk 1 rett forfra og 1 rett
bakfra i samme maske.
1 fm: Hent garnet gjennom neste
maske, kast og trekk nålen gjennom
begge løkker på nålen.

Rundpinne 80 cm 4.5 mm

Strikkefasthet
1 rapport på 20 masker måler 8,5 cm
MÅL
Bredde: ca 105 cm
Længde: ca 165 cm

Zig-Zag-mønster (som kan deles
med 20 + 1 m)

Oppskrift informasjon
Teppet strikkes frem og tilbake på
rundpinnen.

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/atlanta-zig-zag
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Side 1

Oppskrift
Teppe
Legg opp 241 m med blå farge og strikk 1 pinne vrang.
Fortsett i mønster og striper slik:
1. mønster-pinne (retten): øk 1 m, (8 rett, 3 rett sm, 8 rett, 1 m vrr, 1 rett, 1 m vrr), gjentas
til det er 9 m igjen, 8 rett, øk 1 m = 241 m.
2. mønster-pinne (vrangen): Strikk alle masker rett.
Gjenta 1. og 2. mønster-pinne enda 2 ganger = 7 pinner.
Bytt farge etter diagrammet og fortsett i mønster til det er strikket 8 pinner = 4 riller.
Bytt farge etter diagrammet til arbeidet måler ca 160 cm.
Er der ikke striper nok i diagrammet, fortsettes etter eget valg og garnrester.
Slutt med 7 pinner med blå.
Ikke bryt garnet men sett den siste løkken på heklenålen.
Fest alle ender.
Kant
Hekle fm langs den ene rette siden.
Bryt garnet og fest enden.
Hekle likt på den andre rette siden. Bryt garnet og fest enden.
Etterbehandling
Vask og la teppet tørke liggende etter ønsket mål.
Diagram
Strikk 2 cm = 8 pinner av hver farge i vilkårlige striper eller som her:
Farge 8, 32, 33, 17, 8, 33, 32, 18, 32, 17, 8, 18, 17, 32, 33, 32, 8, 32, 33, 8, 18, 17, 18, 8, 17,
33, 17, 18, 32, 8, 32, 18, 17, 32, 18, 33, 8, 33, 32, 17, 33, 32, 8, 32, 33 osv
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Side 2

Riktig god fornøyelse
#hobbiidesign #atlantazigzagteppe
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