i samarbeid med

Happy Votter
Størrelser: Dame, (Herre)
Forbrug: 1 Nøste Happy Sheep pluss en rest av samme kvalitet i en kontrastfarge.
Pinne: Strømpepinne 5 mm
Strikkefasthet: 18 m på 10 cm
Mål: Votten er 10, (11) cm bred og 25, (25) cm høy.
Super enkle votter, strikket på store pinner i tykt garn. Et hurtig helg prosjekt.
Kjøp garn til oppskriften her:
http://shop.hobbii.no/happy-votter
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Votter
Kant
Legg opp 34 (38) masker med bunnfargen på pinne 5 mm. Strikk 9 omganger to-farget
glattstrikk slik:
Hold begge tråder av hvert garn over pekefingeren, som når det strikkes med én farge. Den
lyse kontrastfargen (dominans) ligger tettest på baksiden av hendene og bunnfargen ligger
nærmest fingerspissen.
Dette gjør, at kontrastfargen fremstår bredere enn bunnfargen. Det virker rart, men det blir
riktig.
OBS: Hvis du strikker lyse votter, skal den mørke fargen strikkes som dominant farge.
Vott
Bryt kontrastfargen og fortsett med bunnfargen.
OBS.Ved å strikke med én farge endrer strikkefastheten seg litt og det som strikkes blir litt
løsere enn før. Forsett derfor med samme maskeantall som før.
Strikk 8 (10) omganger glattstrikk. Strikk hen til omgangens start. Nå økes det ut til tommel.
Tommel, høyre vott
1. omgang: Kast, 1 rett, kast. Strikk glattstrikk omgangen ut.
2. omgang: Strikk glattstrikk og strikk kastene vridd rett.
3. omgang: Kast, 3 rett, kast. Strikk glattstrikk omgangen ut.
Det økes på denne måten til det er 9 (11) masker til tommel.
Tommel, venstre vott
I motsettning til høyre tommel strikkes venstre tommel sist på omgangen.
1. omgang: Strikk glattstrikk til det er 1 maske igjen på omgangen, kast, 1 rett, kast.
2. omgang: Strikk glattstrikk og strikk kastene vridd rett.
3. omgang: Strikk glattstrikk til det er 3 masker igjen på omgangen, kast, 1 rett, kast.
Det økes på denne måten til det er 9 (11) masker til tommel.
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Hånd, begge votter
Sett de nye maskene til tommel på en tråd og la dem hvile, mens resten av votten strikkes
ferdig.
Legg opp 2 nye masker over de hvilende tommel-masker = 36 (40) masker. Strikk rundt i
glattstrikk til arbeidet måler 21 (22) cm.
Sett en markør ved omgangens start og igjen etter 18 (20) masker.
Det felles på hver side av markøren, men kun på hver 2. omgang.
Det felles ved å strikke omgangens første 2 masker rett sammen, strikk frem til 2 masker før
markøren, strikk 2 masker vridd rett sammen, strikk 2 masker rett sammen, strikk frem til 2
masker før markøren, strikk 2 masker vridd rett sammen. Det felles 4 masker på denne
omgang.
Ved å strikke skiftevis rett og vridd rett sammen heller fellingene mot hverandre og danner
en pen kant.
Fell til det er 6 (8) masker.
Bryt garnet og trekk det gjennom maskene.
Tommel
Strikk opp 5 masker langs hullet til tommel og det strikkes rundt i glattstrikk over de 14 (16)
masker. Strikk til tommelen måler 4,5 (5) cm fra de nye oppsamlede masker. Strikk maskene
sammen 2 og 2. Strikk én omgang rett. Bryt garnet og trekk det gjennom alle de resterende
masker.
Fest alle ender og nyt dine nye votter på de kjølige dagene.
Riktig god fornøyelse
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