
 

 

 

Kirstens slumretæppe 
#missesslumretæppe2022 

Dette er ikke en færdigtestet opskrift, men en vejledning, jeg selv bruger i løbet af 

denne MAL.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelse: ca. 160 X 120 cm  (hver lap er cirka 20x20 cm)               

Garn: 24 x 20 gram mini’er ca. 400m/100g. + ca. 200g kontrast med samme løbelængde. 

Jeg bruger Pakkekalender ”Nok til Misses slumretæppe” fra Birk&Berg og ”Gotme” fra Sandermann          

Vejledende pind: 3,5mm – man kan bruge strømpepinde med dutter på enderne 😊 

   

Info 

Jeg anbefaler at strikke, vaske og lægge hver lap til tørre i færdigt mål, når de er færdige. Jeg blokker ikke 

mine, men lægge dem bare til tørre i målene på et håndklæde. Jeg har valgt at strikke kanter på med det 

samme, så man har 48 færdige lapper, man kan sy sammen, som man synes, de passer sammen. 
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KM = Kantmaske. Strikkes således: 1. maske tages løs af med garnet foran arbejdet. Sidste maske strikkes ret. 

 

Lap 1: 

Med kontrastgarnet på pind 3,5m slås 35 masker op. 

Strik 6 rækker perlestrik –  1KM, 1 ret, 1 vrang. Ret over vrang og vrang over ret på modsatte side.  

 

Skift til ”hovedgarnet”, og start med 1 række ret fra vrangsiden. Du er nu på retsiden, og skal strikke frem og tilbage i 

mønsteret: 

1. pind: 1 KM, 1 vrang, 1 ret *slå om, 2 drejet ret sammen, 5 ret, 2 ret sammen, slå om, 1 ret * Gentag fra * til * til du 

har 2 masker tilbage, 1 vrang, 1 KM. 

2. pind og alle lige pinde: vrang (på nær 1. maske, der tages løst af) 

3. pind: 1 KM, 1 vrang, 1 ret * 1 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 3 ret, 2 ret sammen, slå om, 2 ret * Gentag fra * til 

* til du har 2 masker tilbage, 1 vrang, 1 KM. 

5. pind: 1 KM, 1 vrang, 1 ret * 2 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 1 ret, 2 ret sammen, slå om, 3 ret * Gentag fra * til 

* til du har 2 masker tilbage, 1 vrang, 1 KM. 

7. pind: : 1 KM, 1 vrang, 1 ret * 3 ret, slå om, 3 ret sammen, slå om, 4 ret* Gentag fra * til * til du har 2 masker 

tilbage, 1 vrang, 1 KM. 

9. pind: : 1 KM, 1 vrang, 1 ret * 2 ret, 2 ret sammen, slå om, 1 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 3 ret* Gentag fra * til 

* til du har 2 masker tilbage, 1 vrang, 1 KM. 

11. pind: 1 KM, 1 vrang, 1 ret * 1 ret, 2 ret sammen, slå om, 3 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 2 ret* Gentag fra * til 

* til du har 2 masker tilbage, 1 vrang, 1 KM. 

13. pind: 1 KM, 1 vrang, 1 ret * 2 ret sammen, slå om, 5 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 1 ret* Gentag fra * til * til 

du har 2 masker tilbage, 1 vrang, 1 KM. 

15: pind: 1 KM, 1 vrang 2 ret sammen, slå om * 7 ret, slå om, 3 ret sammen, slå om* Gentag fra * til * til du har 11 

masker tilbage, 7 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 1 vrang, 1 KM. 

16: pind: vrang 

 

Gentag disse 16 pinde 4 gange. 

Slut med en række vrang fra retsiden og skift til kontrastgarnet.  

Strik 1 række vrang, og så 6 rækker perlestrik (husk KM) og luk af. 

 

Kanten på langs af lappen: 

Fra retsiden samles masker op i kantmaskerne. 3- 4 masker langs kontrastkanten, 1 maske i hver KM og 3-4 masker i 

sidste kontrastkant (ca.40 masker). Strik frem og tilbage, 6 rækker perlestrik og luk af. Gentag på modsatte side. 
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Lap 2: 

Med kontrastgarnet på pind 3,5m slås 35 masker op. 

Strik 6 rækker perlestrik –  1KM, 1 ret, 1 vrang. Ret over vrang og vrang over ret på modsatte side.  

 

Skift til ”hovedgarnet”, og start med 1 række ret fra vrangsiden.  

Strik 16 rækker glatstrik. Herefter strikkes frem og tilbage i mønsteret: 

1. pind: KM, 1 vrang, 13 ret, 2 ret sammen, slå om, 1 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 13 ret, 1 vrang, 1 KM. 

2. pind og alle lige pinde: vrang (på nær 1. maske, der tages løst af) 

3. pind: KM, 1 vrang, 12 ret, 2 ret sammen, slå om, 3 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 12 ret, 1 vrang, 1 KM. 

5. pind: KM, 1 vrang, 11 ret, 2 ret sammen, slå om, 5 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 11 ret, 1 vrang, 1 KM. 

Fortsæt med at ”flytte” hullerne en maske ud i hver side, til du når til: 

15. pind: KM, 1 vrang, 6 ret, 2 ret sammen, slå om, 15 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 6 ret, 1 vrang, 1 KM. 

17. pind: KM, 1 vrang, 8 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 11 ret, 2 ret sammen, slå om, 8 ret, 1 vrang, 1 KM. 

19. pind: KM, 1 vrang, 9 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 9 ret, 2 ret sammen, slå om, 9 ret, 1 vrang, 1 KM. 

Fortsæt med at ”flytte” hullerne en maske ind i hver side, til du når til: 

29.pind: KM, 1 vrang, 14 ret, slå om, 3 ret sammen, slå om, 14 ret, 1 vrang, 1 KM. 

Strik 16 rækker glat, og slut med en pind ret fra vrangen. 

Skift til kontrastgarnet. Strik 1 række ret, så 6 rækker perlestrik og luk af. 

 

Kanten på langs af lappen: 

Fra retsiden samles masker op langs kantmaskerne. 3- 4 masker langs 

 kontrastkanten, 1 maske i hver KM og 3-4 masker i sidste kontrastkant 

 (ca.40 masker). Strik frem og tilbage, 6 rækker perlestrik og luk af.  

Gentag på modsatte side. 

 

 

 

Deltag i MAL’en her ved at bruge hashtagget #missesslumretæppe2022 på opslag på IG. 

Start 01.01.22 og slut 01.12.22. Tag mig også gerne med @knitincolours. 

 

Mvh. Kirsten Brun 
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