Sensommer Votter
No. 2012-194-8986
Vanskelighetsgrad: Øvet
Størrelser: 0 md. (3 md.) 6 md. (1-2 år)
3-4 år
Omkrets: 12 (12) 13,5 (14) 15 cm
Lengde: 8 (9) 9,5 (10) 11,5 cm målt fra
slutt vrangbord til slutt vott, altså selve
hånden.
Hel lengde: 14 (15) 15,5 (16) 17,5 cm
målt fra start til slutt vott.
Garn: Nature i fargen Vanilla (53)
Garnforbruk: 2 (2) 2 (2) 2 nøster

Pinne: Strømpepinne eller rundpinne 4
mm (60 cm wire) Eller den pinnen du må
bruke for å oppnå den riktige
strikkefastheten.
Strikkefasthet: 22 masker og 30 pinne i
glattstrikk på pinne 4 mm = 10 cm.
Strikkes med 2 tråder holdt sammen.
Kjøp garn her:
http://shop.hobbii.no/
sensommer-votter
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Forkortelser:
m = Maske
mk = Markør (settes ml to masker)
r = Rett
vr = Vrang
2 r sm = 2 rett sammen
lls forbedret = Ta en maske rett løst av, sett den tilbake på venstre pinne slik den nå er
snudd, og strikk de 2 første maskene sammen i bakerste maskeledd
1 vr lagb = Ta 1 maske vrang løst av med garnet bak arbeidet.
RS = Rett-siden
VS = Vrang-siden

Om designet
Vottene strikkes rundt fra armen og ut mot fingrene. Det strikkes først et stykke i vevstrikk og
deretter skiftes det til glattstrikk. Det strikkes tommel på de 2 største str.

Vott
Legg opp 26 (26) 30 (32) 34 m med 2 tråder holdt sammen, på pinne 4 mm.
Strikk 1 omg r og strikk deretter rundt i vevstrikket mønster til arbeidet måler 6 cm.
Mønster:
1.
2.
3.
4.

Pinne (RS): *1 r, 1 vr lagb* gjenta *_* til siste m, 1 r.
Pinne (VS): *1 vr, 1 vr lagb* gjenta *_* til siste m, 1 r.
Pinne (RS): r ut pinnen.
Pinne (VS): r ut pinnen.

Strikk nå rundt i glattstrikk til det glattstrikkede stykket måler 5,7 (6,7) 6,7 (7,3) 8,3 cm. Legg
merke til at dersom du strikker str. (1-2 år) eller 3-4 år må du, når det glattstrikkede stykket
måler 3 cm, lage plass til tommel.
Tommel:
Venstre vott:
Strikk frem til de siste 5 m, strikk de 5 m med en kontrasttråd, sett m tilbake på venstre pinne
og strikk dem igjen med arbeidets tråd.
Høyre vott:
Strikk (16) 17 r, strikk de neste 5 m med en kontrasttråd, sett m tilbake på venstre pinne og
strikk dem igjen med arbeidets tråd, strikk ut pinnen.
Nå starter fellingene.
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Fellinger
1. omg: 1 r, sett mk, 2 r sm, strikk 7 (7) 9 (10) 11 r, lls forbedret, sett mk, 2 r, sett mk, 2 r
sm, strikk til siste 3 m, lls forbedret, sett mk, 1 r.
2. omg: r omg ut.
Gjenta disse 2 omg i alt 2 (2) 2 (2) 3 ganger, og strikk deretter 2 (2) 3 (3) 3 omg i trekk med
fellinger = 10 (10) 10 (12) 10 m på pinnen.

Neste omg strikkes slik: *2 r sm* gjenta *_* ut pinnen = 5 (5) 5 (6) 5 m på pinnen.
Klipp av tråden og tre en nål med enden. Sy gjennom de siste m, stram til og fest enden på
VS av arbeidet.

Tommel
Samle med pinne 4 mm de 5 maskene opp under og over kontrasttråden samt 1 m på hver
side av kontrasttråden = 12 m i alt på omg.
Fjern kontrasttråden og strikk nå rundt i glattstrikk til tommelen måler (3) 3,5 cm.
Strikk 2 r sm omg ut, og klipp av tråden. Tre en nål med enden av garnet og sy gjennom de
siste m, fest enden på VS av arbeidet.

Montering
Fest alle ender og vask etter garnets anvisninger.
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TAKK... for at du valgte å strikke en av mine oppskrifter :-)
Du kan vise frem de forskjellige kreasjonene dine på sosiale medier ved å bruke følgende
hashtags på bildene dine og dele dem.
#hobbiifriends #knitbytrinep #sensommerkyse
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