
 

 

 

 

 

 

 



VIKING NATURGARN                             nr. 32908 

VOTTER 

Størrelser:                                                                             Dame 

MATERIALER: Viking Naturgarn (100% ull), nøster à 50 g. 

 

lys grått nr 613                                                                   3 nøster 

+ 3 meter i hver av fargene i Viking Superwash: rødt nr 150, blått nr 125, gult nr 145. 

 

Pinner: Strømpep nr  7. 

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

VOTTER  

Legg opp 28 m på strømpep nr 7. Strikk 2 omg rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Strikk 12 omg glattstrikk. 

Vend vrangsiden ut og strikk glattstrikk til hele arb måler ca 17 cm (målt fra opplegget). Sett et merke i hver side 

med 14 m til hver del.  

Øk nå for kile til tommel slik:  Beg fra ene merket og strikk 1 m rett, øk i neste m ved å stikke nålen ned i løkken 

foran masken, strikk 1 rett, øk igjen i neste maske. Strikk omgangen rundt. Strikk deretter 1 omgang uten økning. 

Øk igjen på neste omg, men nå med 3 m mellom økningene. Strikk 1 omg glattstrikk rundt, og øk igjen på 

samme måte = 7 m til tommel. Sett disse m over på en hjelpetråd, og legg opp igjen 1 m bak = 28 m i omgangen. 

Fortsett rundt med glattstrikk til arb måler ca 6 cm fra tommel (eller ønsket lengde). Fell nå på hver 2. omg ved å 

felle 2 m vridd rett sammen foran merket, og 2 m rett sammen etter merket til det er 4 m igjen. Klipp av tråden 

og trekk den gjennom de resterende maskene. Stram godt og fest tråden på vrangen. 

Tommel: Ta m fra hjelpep/tråden over på p nr 7. Strikk eller plukk opp 1 ny m bak tommelen + 1 m i hver side 

= 10 m. Strikk glattstrikk i grått til tommelen måler ca 6-7 cm (eller ønsket lengde). Strikk 1 omg og fell på 

denne 2 og 2 m sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest 

den på vrangen. 

Brett kanten øverst dobbelt ned, og trekk de 3 fargetrådene gjennom som vist på diagrammet. Flett trådene i 

sidene (se bilde) 

Fest de 3 fargetrådene på denne måten. 

Lag en dusk i  s iden av tråd-endene.

 

 

 

 


