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DG 443-09
PATRICE VOTTER

DESIGN
House of Yarn
GARN
ALPAKKA MAGIC 63 % alpakka, 37 % polyamid,
50 gram = ca 150 meter
STØRRELSE
One Size (dame)
GARNFORBRUK
2 nøster
FARGE
Natur 304
PINNEFORSLAG
Strømpep nr 4 og 6
STRIKKEFASTHET
18 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
1 flette (18 m) måler ca 6 cm
25 omganger flettestrikk på p nr 6 = 10 cm
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

For oppskrift på cardigan se DSA 105-09
For oppskrift på lue se DG 443-08
For oppskrift på skjerf se DG 443-10

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
Foto: Nerver AS. Takk til Design ATD @design.atd for lån av vesker.
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ØK 1 H OG 1 V
Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.

HØYRE VOTT
Legg opp 36 m på p nr 4. Strikk 10 cm vrangbordstrikk rundt
med 2 r, 2 vr.
Sett et merke med 18 m til over- og undersiden av votten.
NB! Pass på at det er 2 r i hver side av oversiden.
Skift til p nr 6, og strikk videre med mønster etter diagrammet
på oversiden, og glattstrikk på undersiden.
Sett et merke rundt 2. og 3. m på undersiden (= kile-m).
På 7. omgang etter vrangborden økes det på hver side av
kile-m ved å øke 1 h før kile-m og øke 1 v etter kile-m.
Gjenta økningene på hver 2. omgang, med 2 mer m mellom
økningene for hver gang, i alt 5 ganger = 12 kile-m.
Sett kile-m på en maskeholder, legg opp 2 nye m på
baksiden, og strikk videre rundt med mønster og glattstrikk
som før.
Fell som diagrammet viser på oversiden, og begynn
fellingene på undersiden på omgangen merket med pil i
diagrammet. Fell på undersiden ved å strikke 2 r, 2 vridd r
sammen, strikk til 4 m gjenstår på undersiden, strikk 2 r
sammen, 2 r. Gjenta fellingene på hver omgang i alt 6 ganger
= 12 m. Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.
TOMMEL
Sett m fra kilen inn på p nr 6. Strikk glattstrikk rundt,
samtidig som det strikkes opp 1 m hver side av kile-m og
2 m i de 2 m som ble lagt opp på baksiden av kile-m = 16 m.
Når tommelen måler 6,5 cm, strikkes 2 og 2 m r sammen ut
omgangen = 8 m. Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.
VENSTRE VOTT
Strikkes som høyre vott, men med 2 kile-m innenfor siste m
på motsatt side av undersiden.

DIAGRAM

Begynn fellinger på undersiden

R

Strikkes 2 ganger

Vr
Øk 1 m
Ingen maske, hopp over denne ruten i diagrammet
Ta 1 r løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over
2 r sammen
Sett 3 m på hjelpep bak arbeidet, strikk 4 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 4 m på hjelpep foran arbeidet, strikk 3 r, strikk m fra hjelpep r

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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