Nr 10B
Votter i dobbel sisu
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Maisgul 2015/Blåmelert 6324: 50
gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 4½ og 5

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk med dobbelt
garn på pinne nr 5 = 10 cm
Vottene strikkes med dobbelt
garn
Legg opp (24) 26 (28) masker med
dobbelt garn på strømpepinne nr
4½.
Strikk (6) 7 (8) cm vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 5, og
strikk glattstrikk, samtidig som det
økes til tommelkile etter 1 cm slik:
Strikk (8) 10 (12) masker, øk 1
maske, 1 rett, øk 1 maske, strikk
omgangen rundt.
Gjenta
økningene
annenhver
omgang, men med 2 masker mer
mellom økningene for hver gang til
i alt (11) 11 (13) kilemasker = (34)
36 (40) masker.
Sett de midterste (9) 9 (11)
kilemaskene på en hjelpepinne til
tommel.
Strikk rundt over de resterende
maskene, samtidig som det
legges opp 1 ny maske over de
felte maskene = (26) 28 (30)
masker.

Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(6)
7
(8)
cm,
målt
fra
tommelmaskene.
På neste omgang felles (2) 4 (2)
masker = (24) 24 (28) masker.
Sett et merke i hver side med (12)
12 (14) masker mellom merkene.
Fell på neste omgang slik:
Strikk til 2 masker før første
merke, strikk 2 vridd rett sammen,
2 rett sammen, gjenta fellingen
ved det andre merke = 4 masker
felt.
Gjenta fellingene hver omgang til
det gjenstår 4 masker.
Klipp av tråden, trekk den gjennom
maskene og fest den godt.
Tommel: Strikk opp maskene på
hjelpepinnen og strikk opp 2 nye
masker på innsiden av tommelen
på strømpepinne nr 5 = (11) 11
(13) masker.
Strikk glattstrikk rundt til tommelen
måler ca (4) 4½ (5) cm.
Fell ved å strikke 2 rett sammen
omgangen rundt, slutt med 1 rett.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom de resterende maskene
og fest den godt.
Strikk en vott til på samme måte,
men speilvend tommelen.

