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JULEGAVEVOTT

Raggi (70 % Ull ”superwash”, 30 % Polyamid. Ca. 100 g = 150 m)
Ca. 13 m x 20 p glattstr i dobbelt garn på p 5.5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Bredde: Ca. 32 cm. Høyde: Ca. 47 cm.
Fg 1: Ca. 400 g (fg 1500, natur)
Fg 2: Ca. 30 g (fg 15141, juleprint - til broderi)
5.5 mm, 60 cm (eller 100-120 cm til magic loop)
5.5 mm (til tommelen, ikke nødvendig hvis du strikker magic loop)
2 markører, litt garn i avvikende farge
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), ev.=eventuelt, fg=farge, ggr=ganger, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen,
vr=vrang

FORKLARINGER

Hele votten strikkes i dobbelt garn, altså 2 tråder Raggi, ta 1 tråd om gangen fra hver av de 2 nøstene.
Svøpt maske: Med garnet foran arb, ta neste m løs av, legg garnet bak arb og sett den løse m tilbake på venstre p. Garnet
som svøpes rundt m skal ha omtrent samme størrelse som en vanlig maske, da den senere tas opp og strikkes sammen
med den svøpte m. Da må det ikke bli for stramt.
2 r sm: Strikk 2 m r sm på samme måten som du strikker 1 m r.
2 vridd r sm i bakre mb: Ta 1 m løs av som om du skulle strikke den r, sett m tilbake på venstre p og strikk 2 r sm i bakre mb.

VOTT

Legg opp 80 m på rundp 5.5 mm og fg 1 med dobbelt garn. Sørg gjerne for at du har en lang tråd etter opplegget som
du kan bruke til monteringen.
Strikk videre rundt, først 1 omg vr og deretter glattstr (= r på alle omg), ca. 4½ cm (ca. 9 omg).
Svøp neste m (se forklaringer), snu og strikk tilbake i glattstr. Når du kommer til den svøpte m tar du opp den svøpte
tråden og strikker den sammen med den svøpte m.
Når det glattstr arb måler ca. 19 cm, markeres til tommel: Strikk 40 r, deretter strikker du inn en tråd i avvikende farge
over de neste 15 m, sett m tilbake på venstre p og strikk dem igjen med det vanlige garnet. Fortsett ut p. Strikk videre
i glattstr ca. 22 cm til, deretter felles i sidene slik: Sett markør for sidene før 1. m, og en markør mellom m 40 og 41 (=
midten på p). Du har da 40 m mellom hver markør.
1. omg: *2 vridd r sm i bakre mb, r til 3 m før markøren, 2 r sm, 1 r*, gjenta *-* ytterligere 1 gang.
2. omg: r ut omg.
Gjenta 1. og 2. omg 7 ggr = 52 m, deretter felles på hver omg, dvs. som på 1. omg 7 ggr = totalt 24 m igjen.
Klipp av garnet ganske langt og sy sm de åpne m med maskesting, se skisse.
Tips: For en jevnere form, kan m som skulle strikkes sm sys sm i stedet.

TOMMEL

Dra den innstrikkede tråden forsiktig ut samtidig som du plasserer de åpne m på 2 p = 29 m (15 m mot mansjetten og
14 m ned mot fingrene). Begynn å strikke fra tommelens ytterkant, strikk opp ytterligere 2 m mellom p i tommelens
innside, samt 3 m i ytterkanten = 34 m.
Strikk ca. 9 cm glattstr. Sett en markør i sidene så du har 17 m mellom markørene til over-/underside.
1. omg: *2 vridd r sm i bakre mb, r til 3 m før markøren, 2 r sm, 1 r*, gjenta *-* ytterligere 1 gang.
2. omg: r ut omg.
Gjenta 1. og 2. omg 2 ggr = 26 m, deretter strikkes fellinger på hver omg, dvs. som på 1. omg 3 ggr = totalt 14 m igjen.
Klipp av garnet ganske langt og sy sm de åpne m med maskesting som på votten.

MONTERING

Brett ned kanten på votten så de første 9 p med glattstr kommer ut.
Broderi: Ta frem garn i fargene: 1. Rød. 2. Natur. 3. Grønn. 4. Natur. Begynn ved vottens ytterkant og la start- og
sluttrådene bli ca. 60 cm, spar disse 8 trådene til fletten.
Brodér ifølge skissen på det nedbrettede partiet på mansjetten. Fest trådene til fletten så de ikke strammer.
Flette: Samle de 8 trådene og 1 tråd av trådene fra opplegget nede på kanten. Flett med 3 tråder i hver gruppe, ca. 25 cm,
fest med en knute. Klipp dusken jevn.
Hempe: Klipp 9 tråder til en ca. 15 cm
Broderi - skisse
lang flette. Brett fletten dobbelt og
knytt stramt rundt enden. Bruk vottens
2
andre starttråd til å sy hempen fast med
inni votten, rett over den hengende
fletten. Sy ev. fast den nedbrettede 3
kanten mot votten med små sting. Da
1
holder den bedre fasongen. Fest alle
løse tråder. Spenn ut votten ifølge
angitte mål under fuktig håndkle og la 4
den tørke.
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