
© to pinner 

 

TOVA VOTTER 
 

Hånd: 

Legg opp 32 m med Fritidsgarn på p. 5. 

Du kan bruke settpinner eller rundpinne (Magic Loop). 

1. – 3. omg. *2 r, 2 vr* - gjenta ut omg. 

4. – 6. omg. *2 vr, 2 r* - gjenta ut omg. 

7. – 9. omg. *2 r, 2 vr* - gjenta ut omg. 

10. – 30. omg. Strikk rett 

31. omg. *7 r, 2 r i neste m* - gjenta ut omg. = 36 m 

32. – 41. omg. Strikk rett 

42. omg. Høyre vott: Strikk de 7 første m i en kontrastfarge, til tommelhull 

                             Venstre vott: Strikk de 7 siste m på pinne nr. 2 i en kontrastfarge, til tommelhull 

43. – 67. omg. Strikk rett 

 

Felling til tupp: 

 

68. omg. 1. og 3. p: 1 r, 1 m løs av, 1 r, trekk den løse masken over den siste rette, resten rett 

                             2. og 4. p: Strikk rett til det gjenstår 3 m, 2 r sm, 1 r 

69. omg. Strikk rett 

70. omg. Som 68. omg. 

71. omg. Strikk rett 

72. omg. Som 68. omg. 

73. omg. Som 68. omg. 

 

Fortsett med felling til det er 8 m igjen. Dra tråden igjennom maskene. 

 

Tommel: 

 

Plukk opp maskene over og under kontrastfargen, pluss 1 m i hver side = 16 m. 

Fordel maskene på fire pinner. Strikk glattstrikk i 16 omganger. 

 

Felling til tupp: 

 

Strikk *2 m, 2 sm*, gjenta ut omg. = 12 m 

Strikk 1 omg. rett 

Strikk *1 m, 2 sm*, gjenta ut omg. = 8 m 

Strikk 1 omg. rett 

Klipp av tråden, og dra den gjennom de gjenværende 8 m. 

 

Toving: 

Vask vottene i maskin på 40 grader, sammen med et par frottehåndklær. 

Alle vaskemaskiner er forskjellige, så du bør prøvde deg litt frem når det gjelder lengde på vaskeprogram. 


