CACTI
VOTTER
DSA 106-08 | MINI STERK & ALPAKKA WOOL

Du Store Alpakka - en del av

DSA 106-08
CACTI VOTTER

DESIGN
Iselin Hafseld
GARN
MINI STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 166 meter
ALPAKKA WOOL 60 % alpakka, 40 % ren ny ull,
50 gram = ca 166 meter
STØRRELSE
One Size (dame)
PLAGGETS MÅL
Håndlengde ca 19 cm
Omkrets ca 22 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 1 nøste
Farge 2 1 nøste
Farge 3 1 nøste
Farge 4 1 nøste
FARGER
Farge 1 ALPAKKA WOOL, Natur 501
Farge 2 ALPAKKA WOOL, Lys grå melert 502
Farge 3 MINI STERK, Gul 855
Farge 4 ALPAKKA WOOL, Brun 548
PINNEFORSLAG
Strømpep nr 2,5 og 3
STRIKKEFASTHET
27 m x 32 omganger glattstrikk og mønster på
p nr 3 = 10 x 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.
OPPSKRIFT UTARBEIDET AV
Hrönn Jónsdóttir
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© 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.

For oppskrift på lue se DSA 106-05
For oppskrift på cardigan se DSA 106-01
VENSTRE VOTT
Legg opp 60 m med farge 1 på strømpep nr 2,5.
Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Skift til p nr 3, og strikk mønster etter diagrammet.
På omgangen merket med pil, strikkes 3.-11. m
(merket med rødt) med en hjelpetråd i kontrastfarge.
Flytt de 9 m tilbake til venstre p, og strikk de igjen som
diagrammet viser. Strikk ferdig diagrammet, og fell som vist.
Klipp av garnet, og mask sammen de 12 m i toppen av votten
(6 m fra oversiden mot 6 m fra undersiden).
TOMMEL
Trekk forsiktig ut hjelpetråden, og fordel m rundt hullet på
strømpep nr 3.
Strikk tommelen i glattstrikk med farge 1, samtidig som det
på 1. omgang strikkes opp 2 nye m med farge 1 på hver side
av tommelen (tegnet inn på diagrammet) = 22 m. Strikk til
tommelen måler 5 cm. Sett et merke i hver side med 11 m
til hver del. Fell ved å strikke 1 r, ta 1 r løs av, 1 r, trekk den
løse m over etter hvert merke, og 2 r sammen, 1 r før hvert
merke (= 4 m felt). Gjenta fellingene på hver 2. omgang til
det gjenstår 6 m.
Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.
HØYRE VOTT
Strikk som venstre vott, men merk av for tommelen ved å
strikke 51.-59. m (merket med grønt) med en hjelpetråd.

Foto: Nerver AS
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DIAGRAM

Gjenta

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Ta 1 r løs av p, strikk 1 r, trekk den løse m over
Strikk 2 r sammen

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