
Leine baby – teppe lett som nysnø 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

Garn: 1-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 300 gram 
Pinner: Rundpinne nr. 3,5, 
heklenål nr. 2 
Mål: ca 110 x 110 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
mønster = 22 m x 44 p i 
rillestrikk  
 
Et virkelig lett og lekkert 
teppe får du med 1-
trådsgarn. Mønsteret er ikke 
vanskelig, men du må være 
tålmodig! Dette er ikke noe 
helgeprosjekt, men passer 
for den som liker å ha et 
strikketøy som varer en 
stund.  
 
Resultatet er verdt innsatsen. 
Du får et teppe som er luftig, 
lett, mykt og varmt. Teppet er 
stort, og du kan pakke babyen inn, eller brette det og legge det over dynen. Leine Merino er kløfritt 
og reflekterer varmen godt.  
 
Mønsteret 
Mønsteret består av tyrkisk strikk, som er løst og luftig, i ruter innrammet av rillestrikk. Det er 

strikket på diagonalen. Strikk gjerne en prøve først. 
 
Tyrkisk strikk: Ett kast og to sammen, både på retten og 
vrangen. Mønsterets maskeantall er 2. Husk at kastet alltid 
skal være først. Har du laget et kast for mye på slutten av 
mønsteret, er det bare å slippe det ned i neste pinne. 
 
Rillestrikk består av bare rettmasker, både fram og tilbake. 
 
Dersom du må skifte tråd underveis, må det gjøres i kanten 
av arbeidet. Fest løse tråder i heklekanten, slik at de ikke 
synes.  
 
 

 
Oppskriften 
Begynn med å legge opp 2 masker. Strikk rillestrikk 
fram og tilbake, og begynn hver pinne med et kast, 
så får du en jevn økning til en liten trekant.  
 
Første mønsterrute : Når du har 24 masker, 
begynner du å strikke mønster: Strikk 1 kast, 2 rette, 
(1 kast, 2 sammen) 10 ganger, 2 rette. Mønsteret går 



over de 20 midterste maskene. Fortsett å øke på sidene, og strikk mønsteret 18 omganger, til du 
har 20 masker rillestrikk på hver side.  
 
Mellom hver mønsterrute strikker du 2 omganger med bare rillestrikk, samtidig som du fortsetter å 
øke i sidene. Det må til for å få fine firkanter, for rillestrikken trekker sammen på lengden. Det blir 
18 omganger i mønsterfirkantene, mot 22 omganger i rillestrikkfirkantene. 
 
Andre mønsterrute : Etter 2 omganger rillestrikk har du økt til 22 masker på hver side av 
mønsterruten. Begynn ny mønsteromgang slik: 1 kast, 2 rette, (1 kast, 2 sammen) 10 ganger, 20 
rette, (1 kast, 2 sammen) 10 ganger, 2 rette til slutt. Strikk 18 omganger mens du fortsetter å øke til 
du har 20 masker rillestrikk i hver side. 
 
Strikk 2 omganger bare rett, til du har 22 masker på hver side. Begynn ny mønsteromgang – nå 
kan du mønsteret, så det er bare å fortsette – til skråkantene måler ca. 110 cm. 

 
Når du snur, skal du være halvveis i et mønster, dvs. at du har 9 
omganger mønster. Strikk en omgang uten å øke eller felle i 
kantene. Deretter strikker du to sammen i begynnelsen av hver 
omgang hele resten av teppet – til du har 2 masker igjen. 
Fortsett å veksle mellom riller og mønster i ruter, og husk de to 
omgangene med rillestrikk mellom hver ruterad.  
 
Kant og etterarbeid 
Når du er ferdig, feller du de to maskene, og hekler en kant 
rundt med heklenål nr. 2. Hekle en fastmaske i hver omgang og 
en luftmaske mellom. 
 
Fest alle tråder i heklekanten. Før du tar teppet i bruk, gir du det 

en forsiktig vask, slik at trådene ”setter seg”, og teppet blir bløtt og mykt. La det tørke liggende. 
 
Variasjon:  Er du ikke supertålmodig, kan du strikke et mindre teppe. Siden teppet er strikket på 
diagonalen, kan du snu hvor du vil - bare det er midt i en rute. 
 
Er du ikke tålmodig nok til 1-tråds garn, kan du strikke samme teppe i tykkere garn med tykkere 
pinner. Så stort eller lite du måtte ønske. Prøv for eksempel Leine 2-tråds garn og pinner nr. 5. 
 
 
 
 

 
 
 

 


