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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

OLDER 100 % ull, 50 gram = ca 95 meter

STØRRELSER

Lue

One Size

Votter

2-4 (6-8) 10-12 år (dame) herre

GARNFORBRUK

Lue

2 nøster

Votter

1 (1) 2 (2) 2 nøster

FARGE

Beige melert 425

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 4,5

Strømpep nr 4 og 5

TILBEHØR

1 dusk

STRIKKEFASTHET

24 m vrangbordstrikk på p nr 4,5 = 10 cm

18 m glattstrikk på p nr 5 = 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

LUE

Legg opp 112 m på rundp nr 4,5. Strikk vrangbordstrikk rundt 

med 1 vridd r, 1 vr til arbeidet måler ca 22 cm. Neste omgang 

strikkes slik: Strikk *1 vridd r, 1 vr, 2 vridd r sammen*, gjenta 

fra *-* ut omgangen = 84 m. Strikk 1 omgang som m viser. 

Neste omgang strikkes slik: Strikk *2 vridd r sammen, 1 vridd 

r*, gjenta fra *-* ut omgangen = 56 m. Strikk 1 omgang 

vridd r, 1 omgang 2 og 2 m vridd r sammen = 28 m. Klipp av 

garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden godt. 

Sy i en dusk.

VOTTER

HØYRE VOTT 

Legg opp 26 (30) 32 (36) 40 m på p nr 4. Strikk 8 cm 

vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 5, og strikk 

glattstrikk, samtidig som det økes 4 m jevnt fordelt på 1. 

omgang = 30 (34) 36 (40) 44 m. Sett et merke i hver side 

med 15 (17) 18 (20) 22 m til hver del. Når arbeidet måler 3 (3) 

4 (5) 6 cm fra vrangborden, strikkes de 3 (4) 5 (6) 7 første m 

på omgangen (= tommel-m) med en tråd i avvikende farge. 

Flytt m tilbake på venstre p, og fortsett rundt i glattstrikk.

Når arbeidet måler 9 (10) 12 (14) 16 cm fra vrangborden, felles 

1 m på hver side av merkene ved å strikke 2 vridd r sammen 

før hvert merke og 2 r sammen etter hvert merke = 4 m felt. 

Gjenta fellingene på hver 2. omgang 3 ganger, deretter på 

hver omgang til det gjenstår 10 (10) 12 (12) 12 m. Fordel m på 

2 p med 5 (5) 6 (6) 6 m til over- og undersiden av votten. 

Sy m sammen med maskesting. 

Alternativ til sammensying: 

Strikk en omgang til med fellinger. Klipp av garnet, trekk 

tråden gjennom m og fest den på vrangen. 

TOMMEL 

Trekk ut tråden, og sett m på p nr 5. Strikk i tillegg opp 1 m 

i hver side = 8 (10) 12 (14) 16 m. Strikk glattstrikk rundt. Sett 

et merke i hver side med 4 (5) 6 (7) 8 m til hver del.  Når 

tommelen måler 4 (4) 5 (6) 7 cm, felles det som på votten på 

hver omgang i alt 1 (1) 2 (2) 3 ganger = 4 (6) 4 (6) 4 m. Klipp 

av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den på vrangen. 

VENSTRE VOTT 

Strikk som høyre vott, men med tommelen i motsatt side, på 

slutten av omgangen.

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


