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KIT nr. 13 
 
Votter i tove 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8-10) år Dame (Herre)  
 
Garn: 
tove (100 % ull, 50 gram = ca 
160 meter) 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (100) 100 
(100) 150 (150) gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 4 
 
Strikkefasthet: 
20 m glattstrikk = 10 cm 
 
Høyre vott: 
Legg opp (40) 44 (48) 52 (56) m 
på strømpep 4 og strikk 4 omg: 
1 r, 1 vr. Fortsett i glattstrikk til 
arb måler (9) 10 (10) 12 (14) 
cm. På neste omg økes 8 m jevnt 
fordelt = (48) 52 (56) 60 (64) m. 
Fordel m jevnt på hver pinne 
(nummerèr pinnene fra 1 til 4). 
Strikk til arbeidet fra utøkingen 
måler (6) 7 (8) 9 (10) cm. Lag 
åpning til tommel slik: Strikk 1. 
og 2. pinne + 2 m på 3. pinne - 
strikk de neste (7) 8 (9) 10 (12) 
m over på en hjelpetråd i 
avvikende farge - sett disse m 
tilbake på venstre p og fortsett 
rundt over alle m.  
Strikk til arbeidet fra tommel-
markeringen måler (9) 10 (11) 
12 (14) cm. 
Felling: Sett 1 merke i hver side 
av votten. Strikk til 2 m før 
sidemerket, ta 1 m løs av, strikk 
1 m, trekk den løse m over, 2 
rett sammen. Gjenta fellingen 
ved andre sidemerket.  
Gjenta denne fellingen hver omg 
til 8 m står igjen. Klipp av 
tråden, trekk m sammen og fest 
godt. 
Tommel: Plukk ut hjelpetråden 
og sett de 2 maskerekkene på 
strømpep. I tillegg tas opp 1 
ekstra m i hver side = (16) 18 
(20) 22 (26) m. Strikk (5 ½) 6 
(7) 8 (10) cm glattstrikk. Strikk 
2 rett sammen omg rundt + 1 
omg rett. Trekk m sammen og 
fest tråden godt. 

Strikk venstre vott på samme 
måte, men med tommelen i 
motsatt side, dvs at markeringen 
til tommel gjøres innenfor de 2 
siste m på 2. p. 
 
Tov vottene i maskin på 40 – 
60 grader. Brett kanten dobbelt 
og strekk og form vottene i våt 
tilstand. Legg dem flatt til tørk. 
 
 

Votter i fritidsgarn 
 
Størrelse: 
(8-10 år) XS (S) M (L) 
 
Garn: 
fritidsgarn (100 % ren ny ull, 
50 gram = ca 70 meter) 
 
Garnmengde: 
Turkis 6733: (100) 100 (150) 
150 (150) gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 6 
 
Legg opp (24) 28 (32) 38 (42) m 
og strikk rundt 1 omg vrangt. 
Fortsett med (8) 10 (11) 12 (13) 
omg rett = brettekant. Vreng 
arbeidet og strikk (11) 13 (14) 
15 (16) omg rett. Øk 1 m i hver 
side = (26) 30 (34) 40 (44) m. 
Strikk glattstrikk rundt til det er 
strikket til sammen (16) 20 (23) 
27 (29) omg etter brettekanten. 
Strikk inn en tråd for tommel 
over (4) 6 (6) 7 (8) m, begynn 
etter 1 m fra kanten. Sett m 
tilbake på pinnen og strikk de en 
gang til med det vanlige garnet. 
Strikk (14) 18 (21) 27 (30) omg 
glattstrikk.  
Felling: Sett 1 merke i hver side 
av votten. Strikk til 2 m før 
sidemerket, ta 1 m løs av, strikk 
1 m, trekk den løse m over, 2 
rett sammen. Gjenta fellingen 
ved andre sidemerket.  
Gjenta fellingene annenhver 
omgang 3 ganger, deretter hver 
omgang til (6) 6 (6) 8 (8) m 
gjenstår. Klipp av tråden. Trekk 
tråden gjennom resten av 
maskene og fest den godt. 
Tommel: Ta ut hjelpetråden. 
Sett maskene på pinner og plukk 
opp masker i sidene slik at det er 
til sammen (11) 13 (15) 17 (19) 
m. 

Strikk (8) 9 (13) 15 (18) 
omganger glattstrikk. Fell av ved 
å strikke 2 og 2 m sammen. 
Strikk 1 omg. glattstrikk. Klipp 
av tråden og trekk den gjennom 
resten av maskene.  
Strikk en vott til på samme 
måte, men med tommelen på 
andre siden.    
 
Tov vottene i maskin på 40 – 
60 grader. Brett kanten dobbelt 
og strekk og form vottene i våt 
tilstand. Legg dem flatt til tørk. 
 
 


