Starlight Votter
No. 2003-184-9939

Materialer:

Strikkefasthet:

Rundpinne 4,5 mm + 5 mm ,80 cm
Evt. strømpepinne i strørrelse 4,5 + 5 mm

17 masker på 10 cm.
24 pinne på 10 cm.

3 nøster Starlight fg. 07

Oppskrift informasjon:

Størrelse:

Vottene strikkes fra håndleddet og
oppover. Tommelen strikkes til slutt.

Dame (Herre)
Det strikkes med teknikken magic
loop.

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/starlight-votter
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Side 1

Venstre vott
Legg opp 36 (42) masker på pinne 4,5 mm og strikk rundt i vrangbord *1 rett, 1 vrang* til
arbeidet måler 4 cm.
Skift til pinne 5 mm og strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 9 cm.
Økninger til tommel
*Kast på hver side av den første maske på omgangen. På neste omgang strikkes kastene
vridd rett*.
Gjenta fra * til * i alt 3 ganger, med 2 masker til mellom økningene = 9 masker til tommel.
Sett disse masker på en maskeholder. De skal senere brukes til tommel.
På neste omgang slås det opp 1 ny maske over disse masker på neste omgang = 36 (42)
masker på omgangen.
Strikk rundt til arbeidet måler 19 (21) cm.
Fellinger
Sett en markør på pinnen ved omgangens start og igjen etter 18 (21) masker. Det felles på
hver side av markøren:
Strikk omgangens første 2 masker rett sammen. Strikk frem til 2 masker før markøren, strikk
2 masker vridd rett sammen, flytt markøren, strikk 2 masker rett sammen. Strikk frem til 2
masker før markøren, strikk 2 masker vridd rett sammen.
Gjenta fellingen på hver andre omgang til det er 16 (18) masker igjen på omgangen.
Bryt garnet og trekk tråden gjennom maskene.
Tommel
Sett de 9 hvilende masker tilbake på pinnen. Strikk opp 3 masker langs tommel-hullet = 12
masker. Strikk rundt i glattstrikk til tommelen måler ca. 5 (6) cm.
Strikk maskene rett sammen 2 og 2 til det er 6 masker igjen.
Bryt garnet og trekk tråden gjennom maskene.
Høyre vott
Strikkes som venstre, men det økes til tommelfinger ved å lage kast på hver side av siste
maske på omgangen.

Riktig god fornøyelse
#hobbiidesign
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