
Leine baby – stripet teppe 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino  
 
 
 

Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 300 gram 
Pinner: Rundpinne nr. 4,5 

Mål: ca 90 x 90 cm 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm mønster = 14 
masker x 36 pinner

 

 
 
Dette teppet er tykt, mykt og veldig fleksibelt. Det strekker seg og former seg etter kroppen 
både på lengden og bredden. Mønsteret ligger godt i hånden og er lett og morsomt å 
strikke. Leine Merino er kløfritt og reflekterer varmen godt, så babyen får god beskyttelse. 
 
Mønster 
Mønsterets maskeantall er 4+3. Mønsteret ligner patentstrikk, men slik at bare hver 4. 
maske tas løs av, resten strikkes rett. Mønsteret blir likt på fram- og bakside. 
 
Mønsterforklaring : Ta en maske løs av sammen med tråden = Hold tråden foran 
arbeidet, stikk høyre pinne inn i neste maske fra baksiden, ta den løs av samtidig som du 



lager et kast ved å legge tråden over høyre pinne. I neste pinne strikker du kastet og den 
løse masken sammen. 
 

1. pinne : 1 rett, ta en maske løs av sammen 
med tråden, * 3 rette, ta en maske løs av 
sammen med tråden, gjenta fra * og avslutt 
med 1 rett.  
2. pinne : * 3 rette, ta en maske løs av 
sammen med tråden, gjenta fra * og avslutt 
med 3 rette. 
 
 
Teppet 
Legg opp 127 masker på pinne nr. 4,5. Legg 
opp så løst som mulig. Strikk mønster fram og 
tilbake til teppet er ca 90 cm langt. Arbeidet 
strekker seg på lengden og trekker seg 

sammen i bredden når du strikker, så det er lett å måle feil. Legg arbeidet flatt og strekk 
det til riktig bredde når du måler. Fell av så løst som mulig. 
 
Fest løse tråder. Skifter du tråd underveis er det best å gjøre det i kanten, så trådfestene 
ikke blir synlige. 
 
Før du tar teppet i bruk, gir du det en forsiktig vask, slik at trådene ”setter seg”, og teppet 
blir bløtt og behagelig. 
 
Variasjon : Babytepper varierer i størrelse – et tynt teppe til å tulle rundt babyen kan være 
opp til 120 x 120 cm, mens et teppe til å legge oppå dynen kan være 60 x 80 cm. Teppet i 
oppskriften passer til begge deler, men ønsker du en annen størrelse, er det bare å 
regulere maskeantallet. 
 
Du kan også strikke dette teppet i Leine 1-tråds garn med pinner nr 3,5 – strikk prøvelapp 
og regn ut selv hvor mange masker du trenger! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


