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Rapunsul Babyteppe 
 

 

Jeg har blitt så glad i dette mønsteret og fikk jeg lyst til å strikke et babyteppe 
der jeg kunne bruke mønsteret på hele teppet. Det fine med teppet, er at det 
er veldig elastisk og kan derfor brukes til vognteppe i «krympet» tilstand og til å 
pakke inn babyen når det er strukket ut. Garnvalget var enkelt da jeg ønsket et 
mykt garn som er beregnet for sart barnehud, så valget falt på Babyull fra Dale. 
garn. Jeg har brukt to tråder for å få teppet litt tykkere, noe som gjør at det 
varmer ekstra godt. 
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TAKK FOR TILLITTEN 
 
Tusen takk for at du valgte å kjøpe min oppskrift, det setter jeg stor pris påJ Jeg ønsker at 
du skal være fornøyd og blir glad om du sender meg en epost om noe er feil, eller om du 
trenger hjelp til å forstå oppskriften. Jeg vil prøve å hjelpe deg så godt jeg kan, slik at du får 
stor glede av ditt nye Rapunsul teppe J 

 

 
 
 
Det er alltid lurt å lese gjennom hele oppskriften før du begynner å strikke, dette vil gi deg 
god oversikt og unngå misforståelser underveis.
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STØRRELSE: 90 x 90 cm når det er 
strukket ut. 
 
GARN: Babyull fra Dale Garn 
 
STRIKKEFASTHET: 15 masker pr. 
10 cm, når teppet er strukket ut. 
(Det er viktig at strikkefastheten overholdes for 
å få rett størrelse. Strikker du fastere enn 
oppgitt strikkefasthet, bruk  
tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere 
pinner. 

PINNE: 5,5 
 
GARNMENGDE: ca 450g 

 
MØNSTER: 
rmv = rett maske vridd  
Stikk høyre pinne inn i bakre maskeledd på 
venstre pinne (som om den skal strikkes vridd 
rett). Ta tråden over pinnen, bakfra og frem. Før 
pinnen igjennom masken. 
 
Vr = vrang

______________________________________________________________________ 
 
TEPPET 
Legg opp 137 masker på dobbeltråd. 
 
Start rett på mønsteret slik:  

1. 1 kantmaske (tas av uten å strikkes som om den skulle strikkes rett), *3 rmv, 3 vr* gjenta 
fra *-* ut pinnen til det gjenstår 1 maske, 1 vrang. 

 
2. 1 kantmaske (tas av uten å strikkes som om den skulle strikkes rett), * 3 vr, 3 rmv * gjenta 

fra *-* ut pinnen til det gjenstår 1 maske, 1 vrang. 
 
Fortsett slik til arbeidet måler 90 cm, eller til ønsket lengde. 
 
Fell av, mens du fortsetter å følge mønsteret.  
 
Husk å felle løst av, slik at teppet kan strekkes like langt som ved oppleggskanten. 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________

TIPS! 
Mønsterrapporten går over 6 masker + 5. Ønsker du teppet bredere, legg opp det antall 
masker du ønsker (som kan deles med 6) + 5 masker ekstra.  
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Jippi og trippel trommevirvel ... Du er nå ferdig og kan gi deg selv en velfortjent klapp på 
skulderen J 

 
Jeg håper at du respekterer opphavsretten og ikke videreselger eller deler oppskriften med 
noen. Den er kun ment til eget bruk. Ferdigstrikkede plagg kan selges fritt i egen butikk, på 

messer og privat. 
 

Om du lurer på noe, send meg gjerne en e-post til: solfrid@soldesignart.no. 
Du er hjertelig velkommen til å besøke min nettside soldesignart.no for flere oppskrifter og 

inspirasjon. 
Følg meg på Instagram: instagram.com/soldesignart.no 

 
Masse lykke til med din nye oppskrift! 

 
 

Klem fra 
Solfrid
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NOTATER 


