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DALE GARN
BABYTEPPER

DALEGARN
BABYTEPPER
Et nydelig bitte lite menneske som
vi vil bare alt det beste for.
Hva bedre kan vi gjøre en å pakke
det inn i deilige tepper som skal
gi dem varme og den lune, gode
trygghetsfølelsen. Vi hjelper dere i
dette hefte med ideer fra de aller
enkleste teppene til nydelig tepper
med hullmønster og struktur. Dette
er et hefte som inneholder mange
gode, gamle klassikere og nye design
i skjønn harmoni.
Se vårt symbol som markerer de
helt super enkle designene.
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201
Les alltid gjennom oppskriften før du
begynner å strikke, for å få en generell
forståelse av fremgangsmåten som er
brukt.
Kun Dalegarn skal brukes til
Dalegarns design.
Designene er utviklet spesielt for
våre garnkvaliteter og kun når disse
brukes oppnås det beste resultat.

S T RIKKEFASTHET
For at plagget du strikker skal få
riktige mål og fasong, er det viktig at
strikkefastheten overholdes. Strikker du
løsere enn den angitte strikkefastheten
vil plagget bli større enn målene i
oppskriften, strikker du fastere vil
plagget bli mindre.
Strikk en prøvelapp. Antall masker pr
10 cm skal stemme med oppskriftens
strikkefasthet. Dersom du har færre
masker enn oppgitt (= du strikker for
løst) skift til tynnere pinner. Hvis du
har flere masker (= du strikker for fast)
skift til tykkere pinner.

Strikketips bakerst i boken

Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.
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på samme måte st i bakre maskeledd
samtidig som det økes 12 st pr omg. Det
blir 1 st mer mellom økingene for hver
gang. Pass på å ikke øke på samme
sted hele tiden, da vil ikke teppet blir
rundt men kantet. Når teppet måler ca
95 cm i diameter, hekles videre (det
hekles fortsatt veklselvis fra hver side):
1.omg: Snu med 1 lm, * 2 fm, hopp
over 1 st, i neste st hekles: (1 st, 3 lm,
1 kjm, 3 lm, 1 st, 3 lm, 1 kjm, 3 lm,
1 st) = 1 st-gruppe, hopp over 1 st, 1
fm *, gjenta fra * til * omg rundt. Sett
sammen med 1 kjm i første lm.
2.omg: Snu med 1 lm, * 2 fm, 5 lm, 1
fm i den midterste st i st-gruppen, 5 lm,
1 fm *, gjenta fra * til * omg rundt, sett
sammen som 1. omg.
3.omg: Snu med 3 lm + 3 lm (= 1 st + 3
lm), * 1 fm i fm i st-gruppen, 3 lm, 3 st,
3 lm *, gjenta fra * til * omg rundt. Slutt
siste gang med 2 st istedenfor 3, sett
sammen med 1 kjm i den 3. av de 6
første lm. Hekle 1.omg en gang til.

DESIGN: OLAUG KLEPPE

DALE BABY ULL

RUNDT HEKLET TEPPE
Mål: Ca 100 cm i diameter
Fargeforslag: 0010 Hvit
Garnforbruk: 400 g
Heklenålforslag: Nr 3
Heklefasthet: 25 st = 10 cm

Tips: Hvis du hekler over trådendene,
slipper du å feste dem til slutt.
Legg opp 4 lm, sett sammen til en ring
med 1 kjm i 1. lm. 3 lm (= 1. st), videre
11 st rundt ringen = i alt 12 st. Sett
sammen med 1 kjm i den øverste av
de 3 første lm. Videre settes alle omg
sammen på denne måten og det hekles
3 lm i beg av hver omg = 1. st.
Snu arb, hekle fra vr: 3 lm, videre 2 st i
hver st i bakre maskeledd = 24 st.
Snu arb, hekle fra r: 3 lm, hekle st i
bakre maskeledd og øk 12 m på omg
ved å hekle veklselvis 2 st i en st, 1 st i
en st = 36 st.
Snu arb for hver omg og hekle videre
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DESIGN: LISE OLSNES

DALE BABY ULL
TEPPE
Mål: Ca 60 x 100 cm

Fargeforslag:
I
Frg 1: 4516 Skarp rosa
Frg 2: 4504 Rosa
Frg 3: 4711 Lys rosa
II
Frg 1: 5245 Mørk lilla
Frg 2: 5226 Syrin
Frg 3: 5302 Lys lilla
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DESIGN: DALEGARN

DALE BABY ULL
TEPPE
Mål: Ca 65 x 90 cm
Fargeforslag:
4401 Pudder
5302 Lys lilla
Garnforbruk: 250 g

Pinneforslag: Nr 6
Strikkefasthet: 18 m = 10 cm
Legg opp 120 m. Strikk r alle p fram
og tilbake til alt garnet er strikket,
men la det være nok garn igjen til
avfellingen. Det blir penest om man
begynner på nytt nøste i en ende, da
det er lett for å bli hull om man skjøter
garnet midt i arbeidet siden det er
strikket på tykke p med tynt garn.

Garnforbruk:
Frg 1: 150 g
Frg 2: 150 g
Frg 3: 150 g
Pinneforslag: Nr 6 ½
Strikkefasthet: 17 m = 10 cm
Legg opp med frg 1 og dobbelt garn
100 m og strikk r fram og tilbake alle p
til alt garn i frg 1 er oppstrikket. Fortsett
slik med frg 2 og frg 3, men la det være
nok garn igjen til avfellingen.
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DESIGN: KARI HAUGEN

DALE BABY ULL
TEPPE
Mål: Ca 76 x 76 cm

Blondekant
gjenta

Fell av 5 m
= r på retten
= r på vrangen
= 1 m løs av
= 1 kast
= 2 r sammen
Fell av 5 m
= 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
= 1 r i bakre del av dobbelkastet
= 1 m løs av, 2 r sammen, trekk den løse m over

Fargeforslag: 0020 Ubleket hvit
Garnforbruk: 350 g

Slutt her
øverst på
teppet

Pinneforslag: Nr 3 ½
Strikkefasthet: 25 m = 10 cm

Mønster til teppe, gjenta

Legg opp 191 m. Strikk Mønster til
teppe fram og tilbake. Når teppet måler
ca 72 cm, slutt som pilen viser. Fell av
fra vrangen med r m.
Blondekant øverst og nederst:
Legg opp 4 m. Strikk Mønster til
Blondekant etter diagr til samme mål
som teppets bredde, slutt siste gang
med 7. p i en rapport (= retten), fell av
fra vrangen med r m.
Sy en blondkant til langs oppleggskanten
og en til avfellingskanten.

Fell av 5 m

Fell av 5 m

gjenta

Blonde
venstre side
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Mønster A

DESIGN: KARI HAUGEN

DALE BABY ULL
TEPPE
Mål: Ca 77 x 75 cm

Fargeforslag: 0020 Ubleket hvit
Garnforbruk: 300 g

gjenta
gjenta
= R på retten, vr på vrangen
= Vr på retten, r på vrangen
= 1 kast
= 2 m r sammen
= 2 m vridd r sammen

Blonde
høyre side

Beg
her
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DESIGN: KARI HAUGEN

FREESTYLE
TEPPE

Mål: Ca 70 x 70 cm
Fargeforslag: 5703 Isblå
Garnforbruk: 400 g

Pinneforslag: Nr 2 ½
Strikkefasthet: 30 m mønster = 10 cm

Pinneforslag: Nr 4 ½
Strikkefasthet: 18 m mønster = 10 cm

Legg opp 231 m. Strikk fram og tilbake
6 p r = 3 riller. Strikk så Mønster A, men
de 5 første og de 5 siste m strikkes
hele tiden r alle p. Strikk til arb måler
ca 74 cm. Strikk 6 p r og fell av.

Legg opp 124 m. Strikk fram og tilbake
4 p r = 2 riller. Strikk så Mønster A, men
de 2 første og de 2 siste m strikkes
hele tiden r alle p. Strikk til arb måler
ca 68 cm, slutt etter en hel rute i diagr.
Strikk 4 p r og fell av.



strikkes rundt, legg opp 4 ekstra m til å
sy og klippe i til slutt.)
Kant:
Strikk opp m med frg 2, 213 m på hver
side + 3 m i hvert hjørne = 864 m.
Strikk rundt 1 omg vr på retten. Skift til
frg 1 og strikk glattstrikk 11 omg og øk
på 7. omg. 2 m i hvert hjørne. Skift til
frg 2 og strikk 1 omg r, 1 omg vr. Skift
til frg 1 og strikk glattstrikk 11 omg og
fell på 3.omg. 2 m i hvert hjørne. Fell
av.
Brett i vrang omg med frg 2 og sy pent
til på vrangen.
Sy med maskesting Blomsterkrans
midt på teppe med valgt bokstav i
midten.
Heklekant:
Hekle med frg 2 en Picótkant rundt
vrang omg og i brettekanten slik: * 1
kjm, 4 lm, 1 kjm i samme m, 2 fm *.
Gjenta fra * til *.

Mønster A

gjenta

gjenta
= R på retten, vr på vrangen
= Vr på retten, r på vrangen
= 1 kast
= 2 m r sammen
= 2 m vridd r sammen

Se alfabet diagram s.4.
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DESIGN: KARI HAUGEN

LERKE
TEPPE

Mål: Ca 80 x 80 cm
Fargeforslag: 0020 Ubleket hvit
Garnforbruk: 400 g
Pinneforslag:
Rundp nr 5 ½ .Heklenål nr 3 ½ .
Strikkefasthet: 18 m = 10 cm
Legg opp 145 m. Strikk 1 p r fra vrangen.
Fortsett fram og tilbake med Mønster A
etter diagr. Pass på å stramme tråden i
beg av hver p slik at kantene blir pene
og faste. Når teppet måler ca 80 cm,
slutt Mønster A som diagr viser, felles
det av med r m.
Heklekant:
1.omg: 1 rad fm rundt hele teppet.
2.omg: * 4 lm, hopp over 1 fm, 1 fm
i neste m (= luftm-bue) *, gjenta fra *
til *.
3.omg: * 4 lm, 1 fm rundt lm-buen *,
gjenta fra * til *.

Blomsterkrans

Slutt her

DESIGN: KARI HAUGEN

DALE BABY ULL
TEPPE
Mål: Ca 75 x 75 cm

Garnforbruk:
Frg 1: 350 g
Frg 2: 50 g
Frg 3: 50 g
Frg 4: 50 g

A
gjenta

Fargeforslag:
I
Frg 1: 0020 Ubleket hvit
Frg 2: 4711 Lys rosa
Frg 3: 5302 Lys lilla
Frg 4: 9013 Lys grønn
II
Frg 1: 0020 Ubleket hvit
Frg 2: 5726 Blåveis
Frg 3: 5226 Syrin
Frg 4: 9013 Lys grønn

Slutt her

= Frg 1
= Frg 2
= Frg 3
= Frg 4

0020 Ubleket hvit
4711 Lys rosa
5302 Lys lilla
9013 Lys grønn

Pinneforslag:
Rundp nr. 2 ½. Heklenål nr 2 ½
Strikkefasthet: 32 m glattstrikk = 10 cm.
Legg opp med frg 1, 213 m. Strikk fram
og tilbake glattstrikk til arb måler ca 66
cm. Teppet skal ha samme bredde
som høyde. Fell av. (Teppe kan også



0020 Ubleket hvit
5726 Blåveis
5226 Syrin
9013 Lys grønn

gjenta

Beg her
= r på retten
= r på vrangen
= 1 kast
= 2 r sammen
= 1 m løst av, 1 r,
trekk den løse m over
= 1 m løst av, 2 r sammen,
trekk den løse m over
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LERKE

DALE BABY ULL

DESIGN: KARI HAUGEN

DESIGN: KARI HAUGEN

TEPPE

LAPPETEPPE

Mål: Ca 75 x 75 cm

Mål: Ca 60 x 60 cm

Fargeforslag: 3811 Perlerosa
Garnforbruk: 350 g

Fargeforslag:
I
Frg 1: 4711 Lys rosa
Frg 2: 4504 Rosa
Frg 3: 0020 Ubleket hvit
II
Frg 1: 0020 Ubleket hvit
Frg 2: 5726 Blåveis
Frg 3: 5545 Blå

Pinneforslag: Rundp nr 5 ½
Heklenål nr 3 ½
Strikkefasthet: 18 m = 10 cm
Legg opp 135 m. Strikk fram og tilbake
16 p rettstrikk (= 8 riller). Fortsett med
rettstrikk (riller) over de første og siste
10 m og Mønster A over de midterste
115 m. Pass på å stramme tråden i beg
av hver p slik at kantene blir pene og
faste. Når teppet måler ca 70 cm, slutt
Mønster A som diagr viser, strikkes 16
p rettstrikk over alle m. Fell av med r
m.
Hekle picóter fra rettsiden rundt hele
teppet slik:
* 1 kjm, 4 lm, 1 kjm i samme m, 1 fm i
hver av de 2 neste m *, gjenta fra * til *.
Slutt her

A
gjenta
= r på retten, vr på vrangen
= r på vrangen

Garnforbruk:
Frg 1: 100 g
Frg 2: 100 g
Frg 3: 100 g
+ 50 g til valgt frg rundt teppet

= Frg 1
= Frg 2
= Frg 3

4711 Lys rosa
4504 Rosa
0020 Ubl.hvit
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DESIGN: KARI HAUGEN
DALE BABY ULL

Pinneforslag: Nr 2 ½
Strikkefasthet: 32 m = 10 cm.
Hver rute er 9 x 9 cm

HEKLET TEPPE

OBS. Diagr viser bare fargefordelingen
for rutene

Fargeforslag:
Frg 1: 4711 Lys rosa
Frg 2: 2106 Solgul
Frg 3: 2817 Oransje
Frg 4: 3718 Tomatrød
Frg 5: 4516 Skarp rosa

Alt I:
Hver rutene/lapp strikkes for seg og
syes sammen til slutt som diagr viser.
Legg opp 28 m og strikk fram og tilbake
r alle p 9 cm. Fell av. Det strikkes 10
lapper med frg 1, 14 lapper med frg 2
og 12 lapper med frg 3.
Alt II:
Rutene strikkes som lange remser og
syes sammen langs langsidene til slutt
som diagr viser.
Legg opp 28 m og strikk 6 remser á 6
ruter som diagr viser.
Kant rundt teppe:
Strikk opp m med frg 2 for alt I eller
frg 3 for alt II, langs den ene siden av
teppet ca 32 m pr 10 cm. Strikk fram
og tilbake 2 r, 2 vr 4 cm, fell av. Strikk
opp m på motsatt side på samme
måte. Strikk så opp m på de andre to
sidene og strikk på samme måte.



0020 Ubl. hvit
5726 Blåveis
5545 Blå

Mål: Ca 65 x 85 cm

Garnforbruk:
Frg 1: 150 g
Frg 2: 50 g
Frg 3: 100 g
Frg 4: 100 g
Frg 5: 100 g
Heklenål forslag: Heklenål nr 2 ½
Bestemorsruter:
Begynn i midten med frg 4 og hekle 6
lm, ta sammen til en ring med 1 kjm i
første lm.
1.omg: Hekle videre med samme frg:
3 lm, 2 st ned i ringen * 1 lm, 3 st i
ringen *, gjenta fra * til * 2 ganger til.
Slutt med 1 lm. Ta sammen med 1 kjm
i den siste av de 3 første lm på omg.
Klipp av tråden, trekk den gjennom
siste maske og fest den.
2.omg, frg 2: Stikk nålen ned i
mellomrommet som dannes av lm på
forrige rad, hent opp den nye fargen,
hekle 1 lm med begge trådendene
av denne frg for å feste tråden.
Fortsett med enkelt garn og hekle 3
lm, hekle i samme mellomrommet 2
st, 1 lm * i neste mellomrom hekles
3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm *, gjenta fra * til
* 2 ganger til, slutt med 3 st, 1 lm i

20112

20113

FREESTYLE

STORK

DESIGN: KARI HAUGEN

første mellomrom. Ta sammen med
1 kjm i den siste av de 3 første lm på
omg. Klipp av tråden og fest den som
tidligere forklart.
3.omg, frg 5: Stikk nålen ned i et av
hjørne-mellomrommene, hent opp
den nye frg, hekle 1 lm med begge
trådendene. Fortsett med enkelt
garn og hekle 3 lm, hekle i samme
mellomrommet 2 st, 1 lm. * i neste
mellomrom hekles 3 st, 1 lm, i neste
hjørne hekles 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm *,
gjenta fra * til * 2 ganger til. Slutt med
3 st i neste mellomrom, 1 lm, 3 st i
hjørnet, 1 lm. Ta sammen med 1 kjm
i den siste av de 3 første lm på omg.
Klipp av tråden og fest den.
4.omg, frg 3: Beg i et av hjørnemellomrommene og hekle som med
frg 5 i hjørnet * i neste mellomrom
hekles 3 st, 1 lm, i neste mellomrom
3 st, 1 lm, i neste hjørne 3 st, 1 lm,
3 st, 1 lm *, gjenta fra * til * 2 ganger
til. Slutt med 3 st i neste mellomrom,
1 lm, 3 st i neste mellomrom, 1 lm, i
hjørnet hekles 3 st, 1 lm. Ta sammen
med 1 kjm i den siste av de 3 første
lm på omg. Klipp av tråden og fest
den.
5.omg, frg 1: Hekles tilsvarende
4.omg. Det økes bare med 1
mellomrom på hver langside mellom
hjørnene. I dette mellomrommet
hekles 3 st, 1 lm.
Hekle i alt 40 ruter med denne
fargeinndelingen.
Hekle ytterligere 40 ruter med
følgende fargeinndeling: Solgul, skarp
rosa, lys rosa, oransje, tomatrød.

DESIGN: OLAUG KLEPPE

TEPPE

HEKLET TEPPE

Størrelse: ca 80 x 80 cm

Mål: 91 x 91 cm

Fargeforslag:
Frg 1: 0020 Ubleket hvit
Frg 2: 4018 Rød

Fargeforslag: 1 Hvit
Garnforbruk: 300 g
Heklenål: Nr 2 ½
Heklefasthet: 1 rute (1st + 2 lm) = 1 cm

Garnforbruk:
Frg 1: 450 g
Frg 2: 50 g
Pinneforslag:Rundp nr 5. Heklenål nr 4
Strikkefasthet: 18 m = 10 cm
Legg opp med frg 1, 136 m. Strikk fram
og tilbake 2 p r. Strikk Mønster A, de 2
første og siste m på p = kantmasker
og strikkes hele tiden r. NB Gjenta
rapporten 6 ganger, strikk så de 6
første m av rapporten. Strikk til arb
måler ca 80 cm, slutt etter en hel rute.
Strikk 2 p r og fell av.
Broder med maskesting og frg 2, hjerter
i annen hver rute på teppet, se bildet.
Heklekant:
Hekle med frg 2 rundt alle 4 sider slik:
* 1 halv-st, 1 lm, hopp over 2-3 m *.
Gjenta fra * til *. Halvstaver er heklet
ca ½ cm inn på teppet målt fra kanten.
Det er viktig at heklekanten ikke blir
for løst eller fast heklet, derfor kan det
variere på strikkefastheten på teppe
om man må hoppe over 2 eller 3 m for
hver halvstav.
Mønster A

gjenta

gjenta

= Frg 1
= Frg 2

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen

= Frg 2

Broderes på med
maskesting til slutt

Sy rutene sammen vekselvis en av
hver frg både i bredden og høyden.
Det skal være 8 ruter i bredden og 10
ruter i høyden.
Hekle til slutt fra retten rundt hele
teppet med skarp rosa: * 1 fm i den
midterste av 3 st, 4 st rundt lm-buen *,
gjenta fra * til * hele tiden.



1 tom rute = 2 lm + 1 st
1 fylt rute = 4 st
2 fylte ruter = 7 st
3 fylte ruter = 10 st, osv
St hekles i st fra forrige rad, men
dersom st hekles i et mellomrom
hekles rundt lm.
Legg opp 278 lm.
1. rad: Stikk nålen ned i 7 lm fra nålen
og hekle 1 st, * 2 lm, hopp over 2 lm,
1 st i neste lm *,
gjenta fra * til * raden ut = i alt 91 ruter.
Hekle videre etter diag, beg fra rad 2,
snu hver rad med 5 lm (= 1. st + 2 lm).
Kant rundt:
Hekle 1 fm + 1 picot (= 5 lm, 1 fm i
første lm) + 1 fm i hver rute, men i
hjørnerutene hekles 1 fm, 1 picot, 2
fm, 1 picot, 1 fm.

Hekleretning

20114

Teppe slik: Strikk 7 kantm, 221 m Bord
I, 7 kantm. Strikk Bord II, kantm strikkes
som før hele tiden. Strikk til arb måler
ca 67 cm. Strikk Bord III. Skift til p nr 2
og frg 2 og strikk 8 p r. Fell av.

Teppe

DESIGN: KARI HAUGEN

DALE BABY ULL

Bord III

TEPPE

Garnforbruk:
Frg 1: 350 g
Frg 2: 50 g
Frg 3: 50 g

= R på retten, vr på vrangen
= Vr på retten, r på vrangen
= 1 kast
= 2 m r sammen
= 2 m vridd r sammen
= 3 m r sammen

Bord I

Fargeforslag:
Frg 1: 0020 Ubleket hvit
Frg 2: 9013 Lys grønn
Frg 3: 4711 Lys rosa

Bord II

Mål: Ca 75 x 70 cm

Pinneforslag: Nr 2 og 2 ½
Strikkefasthet: 32 m = 10 cm.
Legg opp med frg 2 på p nr 2, 235 m.
Strikk fram og tilbake 8 p r = 4 riller.
Skift til p nr 2 ½ og frg 1. Strikk Mønster

gjenta



sidem

Broder blomster med frg 2 og 3 og mille
fleur sting i rutene ved oppleggskanten
som bildet viser.

1
2
3

20115

Fargeforslag: 0010 Hvit
Garnforbruk: 450 g

DESIGN: DALEGARN
DALE BABY ULL

Heklenål forslag: Heklenål nr 3 ½

HEKLET TEPPE

Hele teppet hekles med dobbelt garn.

Mål: Ca 55 x 65 cm

Legg passe løst opp 101 lm, beg i
3.m fra nålen. Hekle fram og tilbake
mønster som dette:
1.rad: 1 st i hver lm, snu med 2 lm.
2.rad: 1 st * 1 løst kast, stikk nålen
inn i m på forrige rad og trekk opp 1 m
ca 1½ cm lang, gjenta fra * 2 ganger i
samme m hele tiden (= 7 m på nålen),
1 kast, trekk tråden gjennom alle m.
samtidig, 1 lm, hopp over 1 m. *. Fra
* til * = 1 mm = musling maske. Hekle
med mm raden ut, men slutt med 1 st i
siste m, 2 lm.
3.rad: Som 2. rad, men med nedtak i
mellomrommet mellom mm

4
5
6
7
8
9
10

4.rad: Hekle st slik: 1 st i mm, 1 st i lm,
raden ut, slutt med 2 lm.
Gjenta 2., 3., 4. rad hele tiden.
Kant rundt teppe:
Hekle en omg fm rundt hele teppet.
Deretter hekles 1 omg krepse masker
rundt teppet = fm som hekles fra
venstre mot høyre.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hekleforkortelser:
lm = luftm
kjm = kjedem
fm = fastm
hst = halvstav
st = stav
st-gruppe = stavgruppe

Kjedesting/mille fleurs

Broder med garn som illustrasjonen
viser for å sy kjedesting som
dekorasjonen på strikkeplagget.

Maskesting

B RO D E RI

Bruk maskesting for å sy på mønstrede detaljer etter
at du har strikket plagget.

23
24
25
26
27

VASKEA NV ISNING
Håndvask	

Maskinvask	

DALE Baby Ull		40 °C
Freestyle		30 °C
STORK		40 °C
lerke		30 °C

Mykningsmiddel

Tørketrommel

Dampes	

Rensing

Klorbehandling

NEI
NEI
JA
NEI

NEI
NEI
NEI
NEI

Lett m/klede
Lett m/klede
Lett m/klede
Lett m/klede

P
P
P
P

NEI
NEI
NEI
NEI



