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GG 288-20
SKOGLID VOTTER

DESIGN
Kari Haugen
GARN
SOLID 30 % alpakka, 50 % ull, 20 % nylon
50 gram = ca 110 meter
STØRRELSER
2-4 (6-8) 10-12 år (Dame) Herre
GARNFORBRUK
Farge 1 1 (1) 2 (2) 2 nøster
Farge 2 1 (1) 1 (1) 2 nøster
FARGER
Farge 1 Denim 2012
Farge 2 Natur 2006
PINNEFORSLAG
Strømpep nr 3,5 og 4
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = ca 10 cm
Alternativt garn: RUBIN, PURE MERINO, SAFIR

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 Anne-Kirsti Espenes
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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Strikk videre glattstrikk med farge 1. På 3. omgang felles
slik: Strikk *2 r sammen, 2 (3) 4 (4) 5 r*, gjenta fra *-* ut
omgangen = 24 (32) 40 (40) 48 m. Strikk 1 omgang uten
fellinger. På neste omgang felles slik: Strikk *2 r sammen,
1 (2) 3 (3) 4 r*, gjenta fra *-* ut omgangen = 16 (24) 32 (32) 40
m. Fortsett å felle slik på hver 2. omgang til 16 m gjenstår.
Strikk 1 omgang uten fellinger. Neste omgang strikkes 2 og
2 m r sammen = 8 m.
Klipp av garnet. Trekk tråden gjennom m.
TOMMEL
Plukk ut hjelpetråden, og sett m på p nr 4. Strikk opp 1 m i
hver side med farge 1 = 12 (14) 16 (18) 20 m. Strikk 3 (4) 5
(6) 7 cm glattstrikk rundt, eller til ønsket lengde.
Fortsett med glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang
felles 0 (2) 0 (2) 0 m jevnt fordelt =12 (12) 16 (16) 20 m.
Neste omgang felles slik: Strikk *2 r sammen, 1 (1) 2 (2) 3 r*,
gjenta fra *-* ut omgangen = 8 (8) 12 (12) 16 m. Strikk
1 omgang uten fellinger. Neste omgang strikkes 2 og 2 m r
sammen = 4 (4) 6 (6) (8) m.
Klipp av garnet. Trekk tråden gjennom m.
VENSTRE VOTT
Strikkes som høyre vott, men strikk mønster etter diagram
B. Begynn ved pil for valgt størrelse. Strikk inn hjelpetråden
til tommel slik: Strikk de første 11 (14) 17 (16) 19 m på
omgangen, strikk 5 (6) 7 (8) 9 m med hjelpetråden, flytt
dem tilbake på venstre p, og strikk dem en gang til etter
diagrammet.
HØYRE VOTT
Legg opp 32 (40) 48 (48) 56 m med farge 2 på strømpep nr 3,5.
Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr i følgende stripemønster:
2-4 (6-8) 10-12 år: Strikk 6 (6) 8 omganger med farge 2,
2 omganger med farge 1, 2 omganger med farge 2,
2 omganger farge 1, 6 (6) 8 omganger med farge 2.
(Dame) Herre: Strikk 10 omganger med farge 2, 2 omganger
med farge 1, 2 omganger med farge 2, 2 omganger farge 1, 2
omganger med farge 2, 2 omganger med farge 1,
10 omganger med farge 2.
Alle størrelser: Skift til p nr 4, og strikk 3 (4) 4 (5) 6 cm
mønster etter diagram A. Begynn ved pil for valgt størrelse.
Strikk inn en hjelpetråd til tommel slik: Strikk de første 5 (6) 7
(8) 9 m på omgangen med hjelpetråden, flytt dem tilbake på
venstre p, og strikk dem en gang til med mønster som før.
Strikk 5 (6) 7 (8) 9 cm mønster (målt fra hjelpetråden), eller til
ønsket lengde.
Klipp av farge 2.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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