Tæppe i kvadrater

Tæppe i kvadrater
Sværhedsgrad •••••
Garn: Den viste model er strikket i Coop, Capri, 100 % polyacryl, 50 g = ca 133 m.
Coop Brushed Caprice og Torino garn kan også anvendes.
Mål: ca 72 x 72 cm, hver kvadrat måler ca 16,5 x 16,5 cm.
Garnforbrug: 2 ngl af hver af farverne: Sort, grå hvid og lilla.
Der kan strikkes 4 stk kvadrater af 1 ngl.
Pinde: 3½ mm
Rundpind: 3½ mm, 80 cm (til kanter)
1 snoningspind eller 1 strømpepind (til snoninger)
1 stoppenål uden spids
Strikkefasthed: 20 m x 30 p i tern på p 3½ mm = 10 x 10 cm.

Tæppe

Til et tæppe i denne størrelse er der brugt 4 stk af hver slags kvadrat = 16 stk. Ønskes
tæppet større forlænges der blot med flere kvadrater i bredden eller rækker i længden.
Vær opmærksom på at de forskellige mønstre fylder forskelligt i bredden i forhold til
hinanden. Vigtigt, kontroller at kvadraterne bliver kvadratiske og lige store.
1. Kvadrat i lilla = tern
Slå 32 m op på p 3½ og strik tern således:
Kantmaske: Strik første og sidste m ret på alle p.
1.p (vrangsiden): 5 ret, 5 vrang, 5 ret, 5 vrang, 5 ret, 5 vrang.
2.p (retsiden): 5 ret, 5 vrang, 5 ret, 5 vrang, 5 ret, 5 vrang, (= ret over ret og vrang over
vrang).
3.- 9.p: ret over ret og vrang over vrang.
10.p: Skift tern: 5 vrang, 5 ret, 5 vrang, 5 ret, 5 vrang, 5 ret, (= vrang over ret og ret
over vrang).
11.- 17.p: vrang over vrang og ret over ret.
Gentag 2.- 17.p yderligere 2 gange. (= 6 x 6 kvadrater i ret og vrang).
18.p: vrang over vrang og ret over ret.
Luk af som maskerne viser.
2. Kvadrat i sort = perlestrik
Slå 30 m op på p 3½ og strik perlestrik således:
Kantmaske: Strik første og sidste m ret på alle p.
1.p (vrangsiden): *1 ret, 1 vrang*, gentag *-*
2.p (retsiden): *1 vrang, 1 ret*, gentag *-*
Gentag disse 2 pinde, så der hele tiden strikkes ret over vrang og vrang over ret.
Når arbejdet er kvadratisk, lukkes af i ret.
3. Kvadrat i hvid = striber med hulmønster
Slå 31 m op på p 3½ og strik striber således:
Kantmaske: Strik første og sidste m ret på alle p.
1.p (vrangsiden): vrang
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2.p (retsiden): ret
3.p (vrangsiden): ret (denne p danner retrille)
4.p: ret
5.p (vrangsiden): hulrække: *slå om p, 2 vrang sammen*, gentag *-* (sidste m og kantm
strikkes sammen).
6.p: omslag og alle m strikkes ret (= omslaget danner et hul).
7.p (vrangsiden): ret (denne p danner retrille)
8.p: ret
9.p: vrang
10.p: ret
11.p (vrangsiden): ret (denne p danner retrille)
Gentag 4.- 11.p yderligere 4 gange.
Afslut kvadraten med 4.- 10.p, strik 1 p vrang. Luk af i ret.
4. Kvadrat i grå = snoninger
Slå 35 m op på p 3½ og strik snoninger således:
Kantmaske: Strik første og sidste m ret på alle p.
1.p (vrangsiden): 4 ret, 4 vrang, 3 ret, 4 vrang, 3 ret, 4 vrang, 3 ret, 4 vrang, 4 ret.
2.p (retsiden): vrang over vrang og ret over ret.
3.- 5.p: ret over ret og vrang over vrang.
6.p (retsiden): 4 vrang, *sæt 2 m på en hjælpep foran arb, 2 ret, strik 2 ret fra hjælpep,
3 vr*, gentag yderligere *-* 2 gange. Afslut med: sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 ret,
strik 2 ret fra hjælpep, 4 vr.
7.- 9.p: ret over ret og vrang over vrang.
Gentag 2.- 9.p yderligere 5 gange. Afslut herefter med 2.- 3.p. Luk af som maskerne
viser.

Montering

Læg alle kvadraterne på mål mellem to fugtige håndklæder og lad tørre. Tips: Spænd
evt kvadraterne ud på mål ved hjælp af knappenåle. Sy herefter kvadraterne sammen
i farver og mønstre efter diagrammet. Læg to kvadrater ret mod ret og sy sammen indenfor kantm til en vandret række. Sy derefter rækkerne sammen.
Kant: Strik herefter en kant langs hver side af tæppet i hver sin farve, se diagrammet. Saml ca 32 m op langs kanten af hver kvadrat, med rundp 3½ fra retsiden, strik
herefter retstrik (= ret på alle p). Samtidig strikkes udtagninger til hjørne, i starten og i
slutningen af hver 2.p. Hvert hjørne har en vinkel på 45° så hjørnerne senere kan sys
sammen:
1.p (vrangsiden): ret
2.p (retsiden): 1 kantm, 1 udt = løft lænken mellem 2 m og strik m drejet ret (dr r = ret
i bagerste maskebue). Strik ret til der er 1 m tilbage, 1 udt, 1 kantm.
Gentag disse 2 p yderligere 5 gange. Luk af i ret fra vrangsiden.
Sy hjørnerne sammen med maskesting fra vrangsiden.
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