Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Tema 22 Nr 24
Pulsvotter og lue
Garn:
sandnes
alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde, hele settet:
Natur 1012 eller grå 1042: (200)
200 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 3
Strikkefasthet:
24 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Votter:
Størrelse:
(S/M) L/XL
Høyre vott:
Legg opp (58) 62 m på strømpep
nr 3 og strikk rundt:
1. omg: 1 r og 1 vr
2. omg: 1 vridd r, 1 vr
Gjenta disse 2 omg til arb måler
10 cm.
Strikk flettemønster slik:
1. omg: Strikk (2 vr, 4 r) 4
ganger, 2 m vr, resten av omg
strikkes 1 r og 1 vr som før.
2. omg: Strikk som 1. omg.
3. omg: Nå lages flettevridning
over de 4 r m slik: Sett 2 m på
hjelpep bak arb, strikk 2 r, strikk
m fra hjelpep r. Strikk ellers som
1. omg.
Fortsett med flettemønster med
flettevridningen hver 4. omg til
arb måler 15 cm.
Strikk flettemønsteret, 1 r, 1 vr
og sett de neste 8 m på en
hjelpenål/ tråd til tommel, strikk
omg ut.
Neste omg legges opp 8 nye m til
tommel, og strikk videre mønster
til arb måler (18) 20 cm. Fell av
med rette og vrange m.
Tommel:
Plukk
opp
18
m
rundt
tommelåpningen på strømpep og
strikk rundt 1 r og 1 vr ca 3 cm.
Fell av med rette og vrange m.

Strikk den venstre votten på
samme måte, men sett av 8 m
på hjelpenål/tråd i andre siden
av votten, d.v.s. foran de to siste
m av omgangen.

Lue:
Størrelse:
Dame
Legg opp 148 m på rundpinne nr
3, og strikk:
1. omg: 1 r og 1 vr
2. omg: 1 vridd r, 1 vr
Gjenta disse 2 omg til arb måler
8 cm.
Strikk neste omg glattstrikk,
samtidig som det økes 8 m jevnt
fordelt til 156 m. Strikk 1 omg
glattstrikk. Strikk flettemønster
slik:
1. – 2. omg: *2 vr, 4 r*. Strikk
fra *-* hele omg.
3. omg: Nå lages flettevridning
over de 4 r m slik: Sett 2 m på
hjelpep bak arb, strikk 2 r, strikk
m fra hjelpep r.
4. omg: Som 1. omg
Gjenta disse 4 omg til det er
strikket 4 flettevridninger.
Strikk glattstrikk til arb måler 25
cm, på siste omg felles jevnt
fordelt 6 m.
Neste omg: Fell slik: 13 m rett,
2 r sm. Gjenta omg ut. Gjenta
denne fellingen annenhver omg
med
1
m
mindre
mellom
fellingene for hver gang, til det
gjenstår 10 m. Klipp av tråden
og trekk den gjennom maskene.
Stram til og fest tråden godt.
Montering:
Brett
inn
ribbekanten
mot
vrangsiden og sy til passe løst.
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