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Dame- og herrevotten er lik foran og bak og kan brukes 

på høyre eller venstre hånd, ettersom man ønsker.

DAMEVOTT

Legg opp 44 m med rød på strømpep nr 3. Strikk 

8 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

Skift til strømpep nr 3,5. Strikk mønster etter diagram A, 

samtidig som det på 1. omgang felles 2 m jevnt fordelt = 

42 m. NB! På siste omgang i diagrammet økes det 2 m jevnt 

fordelt = 44 m. Sett et merke rundt første m (= tommel-m). 

Strikk videre med rød, samtidig som det på 1. omgang økes 

1 m på hver side av tommel-m ved å lage 1 kast. På neste 

omgang strikkes kastene vridd r. Gjenta økningene på hver 

3. omgang i alt 4 ganger = 9 tommel-m. NB! Det økes 

på hver side av tommel-m + de m som allerede er økt, 

dvs at det blir flere og flere m mellom økningene. Når 

økningene er ferdige (arbeidet måler ca 15 cm), settes 

de 9 tommel-m på en maskeholder.

Legg opp 5 m over tommel-m på neste omgang = 48 m. 

Strikk videre med mønster etter diagram B. Etter mønsteret, 

strikkes det ferdig med rød. Samtidig når arbeidet måler 

10 cm, fra der tommel-m ble satt på maskeholder, settes det 

6 merker i arbeidet med 8 m mellomrom. På neste omgang 

felles det ved å strikke 2 r sammen etter hvert merke. Gjenta 

fellingene på hver 2. omgang i alt 4 ganger, deretter på hver 

omgang 3 ganger = 6 m. Klipp av garnet og trekk tråden 

gjennom m, dra sammen. Hele votten måler ca 28 cm.

STRIKKETIPS

finner du på vår hjemmeside:

www.lindegarn.no 

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER Dame- herre- og leievott

GARNFORBRUK
Rød 412 4 nøster
Natur 405 1 nøster

PINNEFORSLAG Strømpep nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk på p nr 3,5 = ca 10 cm
  27 omganger glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm 

Alternativt garn: REN ULL, MERINOULL, REN SW ULL, 
REN BOMULL, HOBBYGARN

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
ALPAKKA ULL 70 % ull, 30 % alpakka, 
50 gram = ca 100 meter
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TOMMEL

Sett de 9 m fra maskeholderen på strømpep nr 3,5 og plukk 

opp 9 m jevnt fordelt på baksiden av disse = 18 m.

Strikk glattstrikk rundt med rød til tommelen måler 5,5 cm. 

Strikk alle m 2 og 2 r sammen = 9 m.

Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m, dra sammen.

HERREVOTT

Legg opp 52 m med rød på strømpep nr 3. Strikk 

9 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til strømpep nr 3,5. 

Strikk mønster etter diagram A, samtidig som det på 1. 

omgang økes 2 m jevnt fordelt = 54 m. NB! På siste omgang 

i diagrammet, felles det 2 m jevnt fordelt = 52 m. Sett et merke 

rundt første m (= tommel-m). Strikk videre med rød, samtidig 

som det på 1. omgang økes 1 m på hver side av tommel-m ved 

å lage 1 kast. På neste omgang strikkes kastene vridd r. Gjenta 

økningene på hver 3. omgang i alt 5 ganger = 11 tommel-m. 

NB! Det økes på hver side av tommel-m + de m som allerede 

er økt, dvs at det blir flere og flere m mellom økningene.

Når økningene er ferdige (arbeidet måler ca 17 cm), settes 

de 11 tommel-m på en maskeholder.

Legg opp 9 m over tommel-m på neste omgang = 60 m. 

Strikk videre med mønster etter diagram B. Etter mønsteret, 

strikkes det ferdig med rød. Samtidig når arbeidet måler 

11 cm, fra der tommel-m ble satt på maskeholder, settes det 

6 merker i arbeidet med 10 m mellomrom. På neste omgang 

felles det ved å strikke 2 r sammen etter hvert merke. Gjenta 

fellingene på hver 2. omgang i alt 4 ganger, deretter på hver 

omgang til det gjenstår 6 m. Klipp av garnet og trekk tråden 

gjennom m, dra sammen. Hele votten måler ca 31 cm.

TOMMEL

Sett de 11 m fra maskeholderen på strømpep nr 3,5 og plukk 

opp 11 m jevnt fordelt på baksiden av disse = 22 m.

Strikk glattstrikk rundt med rød til tommelen måler 6,5 cm. 

Strikk alle m 2 og 2 r sammen = 11 m.

Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m, dra sammen.

LEIEVOTT

DAMESIDEN

Legg opp 44 m med rød på strømpep nr 3. Strikk 

8 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til strømpep 

nr 3,5 og strikk mønster etter diagram A, samtidig som 

det på 1. omgang felles 2 m jevnt fordelt = 42 m. Etter 

diagrammet, strikkes det 1 omgang med rød, samtidig som 

de 6 første m felles av. Legg arbeidet til side.

HERRESIDEN
Legg opp 52 m med rød på strømpep nr 3. Strikk 

9 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til strømpep 

nr 3,5 og strikk mønster etter diagram A, samtidig som 

det på 1. omgang økes 2 m jevnt fordelt = 54 m. Etter 

diagrammet, strikkes det 1 omgang med rød, samtidig som 

de 6 første m felles av.

FELLESDEL

Sett de 2 delene sammen inn på liten rundp nr 3,5, med 

fellingene mot hverandre = 84 m. Strikk 6 omganger med rød. 

Deretter strikkes mønster etter diagram B. Etter mønsteret, 

strikkes det ferdig med rød. Samtidig når arbeidet måler 

13 cm fra der delene ble satt sammen, settes det 7 merker 

i arbeidet med 12 m mellomrom. På neste omgang, felles det 

ved å strikke 2 r sammen etter hvert merke.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 4 ganger og deretter 

på hver omgang til det gjenstår 7 m. Klipp av garnet og trekk 

tråden gjennom m, dra sammen. Sy sammen de 6 m som ble 

felt på hver del før de ble satt sammen.

DIAGRAM A, B

A

B

Gjenta

Gjenta

  Rød 412
  Natur 405
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Garn brukt
i denne oppskriften

• KLASSISK, MYKT & LUNT

• PASSER TIL BÅDE BARN & VOKSNE

• FLOTT TIL ALL TOVING

ALPAKKA ULL
70 % ull og 30 % alpakka

50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

ALPAKKA ULL er et 4-tråds kvalitetsgarn 
i alpakka-ull-blend. Alpakkafiberen gir 
mykhet, mens ull gir god elastisitet slik at 
plagget holder fasongen. Garnet er like fint 
til små og store plagg, og passer godt til 
jakker og kofter, gensere og ponchoer 
i fletter, strukturstrikk og norske tradisjons-
mønster. Og selvsagt til alt tilbehør som 
luer, skjerf, halstuber, votter og vanter. 
ALPAKKA ULL egner seg godt til toving. 
NB! Farge bleket HVIT 404 kan IKKE toves.

KAN 
TOVES

ULLPROG

Se også oppskrift på valentingenser | LG19-09



House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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