
Leine baby – stjerneteppe 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

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

Mål: ca 1 x 1 m 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm mønster = 16 m x 
16 p  

 

 
 
Dette teppet er stort, luftig og mykt, og ideelt til å pakke inn en nyfødt baby. Leine Merino er kløfritt 
og reflekterer varmen godt. 
 
 
Stjernemønster 
Mønsteret er det aller fineste vi kunne finne – maskene trekkes ut på skrå, og danner sekskanter 
som ligner på stjerner. Det er utrolig hva man kan få til med strikking! Mønsterets maskeantall er 
2+1 (et hvilket som helst antall masker som er oddetall, altså). 
 
 

1. pinne: 1 rett, ta en maske løs av, 1 rett, 1 kast, tre den 
løse masken over rettmasken og kastet, * 1 kast, ta en 
maske løs av, 1 rett, 1 kast, tre den løse masken over 
rettmasken og kastet, gjenta fra * og ut pinnen.  
2. pinne: * 2 vrange, dropp kastet, gjenta fra * og strikk 1 
vrang til slutt 
3. pinne: 2 rette, * 1 kast, ta en maske løs av, 1 rett, 1 
kast, tre den løse masken over rettmasken og kastet, 
gjenta fra * og strikk en rett til slutt  
4. pinne:1 vrang, * 2 vrange, dropp kastet fra forrige 
pinne, gjenta fra * og strikk 2 vrange til slutt. 
 
 



Strikk en prøve først, så du blir kjent med mønsteret. Det er ikke vanskelig å strikke, men teknikken 
er spesiell, så det er litt uvant i begynnelsen. 
 
 
Teppet 
Legg opp 155 masker på pinne nr. 5. Legg opp løst. Strikk mønster fram og tilbake til teppet er like 
langt som det er bredt, dvs at du har like mange omganger som halve maskeantallet. Fell løst av. 
Må du skifte tråd underveis, så gjør det i kanten på arbeidet, slik at trådfestene kan skjules. 

 
Heklekant: Hekle 1 fastmaske i hver omgang/annenhver 
maske, og 3 luftmasker mellom hver fastmaske. Bruk 
heklenål nr. 4. I de neste omgangene hekler du en 
fastmaske i hver løkke. Hjørnene hekler du slik: en 
fastmaske, 3 luftmasker, en fastmaske til i samme løkke, 
3 luftmasker og neste fastmaske i neste løkke. Ved enden 
av hver omgang hekler du kjedemasker fra den første 
fastmasken opp til midten av løkken. Hekle 7 omganger. 
 
Fest løse tråder godt. 
 
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 opp 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. Vil 
du ha det kvadratisk, strikker du like mange omganger som halve 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


