
Design: Line Auren Fet
Diagram, gjennomgang, layout: Tove Fevang
Foto: Geir Arnesen og LIne Auren Fet
 
Størrelse: 
ca. 77 x 83 cm (etter vask)
Mønstret kommer med forslag i 4 størrelser, 
originalteppet og de oppgitte målene er den 
største størrelsen.
 
Materialer:
Amanda (95 % merino, 5 % kasjmir) 50 g = 500 meter
Farge: 51 Syrin, 100 g (teppet veier 90 g)

Flere opplysninger om garnet www.hosjette.no
5 kroner fra hvert solgte nøste går uavkortet 
til Amandaprosjektet

Pinner:
Rundpinne 60/80 cm nr. 3

Strikkefasthet:
28 masker x 46 pinner på pinne nr. 3 = 10 x 10 cm

 
NB! Oppleggskanten er første halvdelen av 
en rille og avfellingskanten er siste halvdelen 
av en rille.  

Strikketips! Bruker du et annet garn enn 
oppgitt i oppskriften. Lag en strikkeprøve for 
å beregne hvilken størrelse du skal legge opp 
etter.

Mursteinsmønstret er strikket fra vrangen.

Fremgangsmåte:
Legg løst opp 129 (161) 193 (225) masker på 
pinne nr. 3.0 (eller legg opp på pinner nr. 3 
½). Strikk 9 pinner rett (= 5 riller inkludert 
oppleggskanten). Fortsett etter diagrammet, 
gjenta rapporten i høyden til ønsket lengde, 
originalteppet har 17 rapporter. Avslutt siste 
rapport ved pilen i diagrammet. Fortsett 
som avslutning på teppet med 8 pinner rett. 
Fell løst av fra vrangen (eller ta en pinne 
nr. 3 ½ i høyre hånd når du feller av) = 5 
riller (inkludert siste pinne i diagrammet og 
avfellingskanten). 
Montering:
Fest alle løse tråder. 
 
Vask teppet to ganger før bruk for å få ut all 
spinnoljen i garnet. Strekk teppet til oppgitt 
størrelse, la det tørke flatt.
Pakk teppet i ren plastpose så er det klart til 
en liten skatt!

MURSTEIN BABYTEPPE I AMANDAGARN

Mursteinsteppe - samstrikk februar 2017 
på Amandaprosjektets FB-gruppe

Mønsteret er laget til Amandaprosjektet, les mer om Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no



Mønsteret er laget til Amandaprosjektet, les mer om Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no

= rett på retten, vrang på vrangen
Tegnforklaring:

= vrang på retten, rett på vrangen
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Detalj av mønsteret.



Mønsteret er laget til Amandaprosjektet, les mer om Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no

Strikketips! Ved skjøter legg trådene om hverandre og strikk 8 –10 masker med dobbelt garn 
så slipper du å feste trådene etterpå. Oppleggstråden kan festes på samme måte. Vask teppet 
før endene trimmes.

Teppene på bildet veier ca. det samme, men er 
strikket i to forskjellige garn!
 
Lite teppe er strikket i Amina 50 g = 210 m.  
Teppets størrelse 54 x 63 cm, vekt 95 g.
 
Stort teppe er strikket i Amandagarn 50 g = 
500 m. Teppets størrelse 77 x 83 cm, vekt 90 g.

Trenger du hjelp til teppet underveis, så har vi samstrikk hele februar 2017 på FB-gruppen 
Amanda-prosjektet. Der kan du også legge ut bilde av det ferdige teppet ditt og være med i 
trekning av to nøster Amandagarn. Les mer om dette på FB-gruppen til Amanda-prosjektet.


