Nr 13

TEPPE
Hefte 1313, Enkel strikk
Teppe i bikubestrikk
Oppskrift: Sandnes Garn

Teppets mål:
72x90 cm
Garn:
EASY (100 % merinoull, 50 gram =
ca 51 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: 200 gram
Oker 2527: 100 gram
Marine 6173: 100 gram
Gråmelert 1055: 100 gram
Mellombrun 3161: 100 gram
Lys lyng 4622: 100 gram

13. p: Skift til hvit og strikk slik: 1 r,
*1 lang m, 3 r*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 lang m, 1 r.
14. p: Strikk r.
Gjenta 3.-14. p.
Legg opp 63 m med hvit på rundp
nr 9, og strikk mønster til arb
måler ca 90 cm.
Slutt med 8. eller 14. p.
Fell av med hvit på neste p.
Montering:
Kant langs sidene:
Strikk opp m langs sidene med
hvit på rundp nr 9 slik: Strikk opp 2
m i beg og slutten, 2 m i hvert felt
med mønsterfarge og 1 m i hver
rille i hvit.
Strikk 2 p r.
Fell av med r m fra vr-siden

Veiledende pinner:
Rundp nr 9
Strikkefasthet:
9 m mønster på p nr 9 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Strikk mønsterfargene i denne
rekkefølge: Mellombrun, oker,
gråmelert, lys lyng, marine
1 lang m:
Stikk høyre p gjennom m i hvit rett
under de 4 p glattstrikk med
mønsterfarge,
m
med
mønsterfarge løser seg opp.
Mønster:
1. p: (= r-siden) Strikk r med hvit.
2. p: Strikk r.
3. p: Skift til mønsterfarge og
strikk r.
4. p: Strikk vr.
5. p: Strikk r.
6. p: Strikk som 4. p.
7. p: Skift til hvit og strikk slik:
Strikk 3 r, *1 lang m, 3 r*, gjenta
fra *-* p ut.
8. p: Strikk r.
9. p: Skift til neste mønsterfarge
og strikk r.
10. p: Strikk som 4. p.
11. p: Strikk r.
12. p: Strikk som 4. p.
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