
       BARNEVOGNSTÆPPE MED SNONINGER. 
 

      
 
 
Størrelse ca 50 x 70 cm efter vask og udspænding. 
 
Garn:  150 g tyndt uld løbelængde ca 550 m pr 100 gram (Blackhill 
Højlandsuld, Holst Supersoft, Isager Tvinni eller andet med samme 
løbelængde) 
Der strikkes med dobbelt garn. 
 
Pind:  4 mm – jeg strikker altid frem og tilbage på en rundpind, det skåner 
håndleddene vældigt meget. 
 
Forkortelser:  
R : ret 
VR : vrang 
KM : kantmaske 
SLO : slå om 
1MLA : 1 maske løftes af uden at strikkes 
1MO : den afløftede maske trækkes over de 2 sidst strikkede 
 
 
 



Snoningsmønster:  
P 1: *1r, 1vr, 3r, 2 vr* gentag til der er 2 m tilbage: 1r, 1vr. 
P 2: *1r, 1vr, 1r, slo, 1r, 1mla, 2vr, 1mo* gentag til der er 2 m tilbage:1r, 1vr. 
P 3: *1r, 1vr, 2r, 3vr* gentag til der er 2 m tilbage: 1r, 1vr. 
P 4: *1r, 1vr, 1mla, 2r, 1mo, 1vr, slo, 1vr* gentag til der er 2 m tilbage: 1r, 1vr. 
 
Disse 4 pinde gentages op over arbejdet… 
 
Hvert lille snoningsmønster går over 7 masker + 2, så ønsker du tæppet 
bredere eller smallere, så er det altid et tal deleligt med 7, som du skal lægge 
til eller trække fra. 
 
Den første og den sidste maske på arbejdet er kantmasker og tælles ikke med i 
mønsteret. Jeg har valgt at strikke arbejdet med denne kantmaske, for jeg 
synes, at det giver et pænere finish, men man kan også hækle en lille kant hele 
vejen rundt, hvis man synes, at det ville være finere. 
Kantmasken i begyndelsen af pinden løftes af uden at strikkes, kantmasken i 
slutningen af pinden strikkes altid ret… 
 
Og  nu  til  strikningen  af  det  lille  tæppe:  
Slå 80 m op på p 4 mm og strik 7 cm perlestrik (retsiden af arb. 1 r 1 vr, 
vrangsiden af arb. vr over r, r over vr). 
Husk kantmaskerne. 
 
Forsæt derefter således: 
1 km, 10 m perlestrik, 58 m snoningsmønster, 10 m perlestrik, 1 km. 
Gentag snoningsmønsterets 4 pinde op over arbejdet. 
 
Fortsæt til tæppet er ca 63 cm og afslut med en perlestrikket bort som 
forneden. 
Luk løst af. 
 
Skyl tæppet op i uldvaskemiddel og spænd det ud i rette mål… 
 
Idéen til det lille tæppe her fik jeg, da jeg strikkede et halsrør til mig selv. 
Det havde det samme fine snoningsmønster og jeg har også set snoningerne 
brugt på både børne- og voksentrøjer. 
Der findes masser af fine snonings- og hulmønstre på nettet; måske har du ét, 
som du holder særligt meget af, og som du gerne vil bruge i et lille tæppe. 
Så kan du jo bruge denne opskrift som grundmønster og sætte dit præg på 
maskerne imellem den perlestrikkede bort… 
 
God strikkelyst... 


