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RIKKE LUE & VOTTER

GG 284-02C

LUE

Legg opp 140 m med farge 1 på rundp nr 2,5. Strikk 16 cm 

vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til rundp nr 3. Strikk 1 omgang r, og fell 12 m jevnt fordelt 

= 128 m. Strikk mønster etter diagrammet. Når diagrammet 

er ferdig, settes 8 merker i arbeidet med 16 m mellom hvert 

merke. 

Fortsett med glattstrikk i farge 2. Samtidig, på 1. omgang, 

strikkes 2 r sammen etter hvert merke.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 5 ganger, og 

deretter på hver omgang til det gjenstår 16 m.

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.

Brett vrangbordkanten dobbel mot retten.

© 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.

DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

SILJA SUPERWASH 80 % superwash ull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 150 meter

STØRRELSE 

One Size 

PLAGGETS MÅL

Votter

Håndlengde ca 19 cm 

Omkrets ca 22 cm 

Lue

Passer hodevidde ca 54-56 cm

GARNFORBRUK

Votter

Farge 1 1 nøste

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

Farge 4 1 nøste

Lue

Farge 1 2 nøster

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

Farge 4 1 nøste

FARGER

Farge 1 Valmuerød 309

Farge 2 Natur 300

Farge 3 Koks melert 327

Farge 4 Grå melert 305

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 2,5 og 3

Strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET

26 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

30 omganger glattstrikk på p nr 3 = 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

Foto: Wenche Hoel-Knai @photowenche, Stylist: Jan Gunnar Svenson @stylesvenson, Repro: Kai Hansen Trykkeri
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VOTTER

VENSTRE VOTT

Legg opp 60 m med farge 1 på strømpep nr 2,5.

Strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3. Strikk 

1 omgang r, og fell 4 m jevnt fordelt = 56 m.

Strikk mønster etter diagrammet. Når arbeidet måler 14 cm, 

settes de 11 første m på en maskeholder til tommel.

Legg opp 11 nye m over tommelhullet, og fortsett med 

mønsteret. Når diagrammet er ferdig, strikkes arbeidet videre 

med glattstrikk i farge 2. Når arbeidet måler 24 cm, settes det 

i 8 merker med 7 m mellom hvert merke.

På neste omgang strikkes 2 r sammen etter hvert merke. 

Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 3 ganger og 

deretter på hver omgang til det er 8 m igjen. Klipp av garnet, 

og trekk tråden gjennom m.

Hele votten måler ca 27 cm.

TOMMEL

Sett m fra maskeholderen inn på p nr 3. Strikk opp 1 m i hver 

m langs tommelhullet, og 1 m i hver side = 24 m. Fortsett 

med mønster etter diagrammet. Når tommelen måler 6 cm, 

strikkes alle m 2 og 2 r sammen = 12 m.

Strikk 2 og 2 m r sammen en gang til = 6 m. Klipp av garnet, 

og trekk tråden gjennom m.

HØYRE VOTT

Strikk som venstre vott, men sett de 11 siste m på en 

maskeholder til tommel.

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