STRIKK DINE EGNE

SPEIDERVOTTER
Speiderbladet presenterer et helt nytt strikkemønster
for deg som er alltid beredt! Den perfekte julegave,
til deg selv eller en speider du kjenner.
OPPSKRIFT OG FOTO > Helene Moe Slinning //

DU TRENGER:
•
•

Ullgarn, f.eks. Peer Gynt, Mitu  eller Rauma
3-trådsgarn. 100 g i farge 1 og 50 g i farge 2.
Strømpepinner nr. 3 og 3 1/2

STØRRELSER: Barn ca. 6–10 år, (dame), herre

SLIK GJØR DU:
VENSTRE VOTT:

•

•
•
•

•
•

•

Legg opp på pinne 3 med farge 1 40 (44) 48 m. Strikk vrangbord 2 r,  
2 vr. Strikk gjerne striper underveis hvis du har lyst til det. Strikk til
vrangborden er ca. 5 (6) 7 cm.
Skift til pinne 3 1/2 og strikk én omgang rettstrikk med farge 1.
Strikk mønster etter vottediagrammet.
Øk til tommel slik som diagrammet viser. Ved den tykke streken på
diagrammet setter du de 9 (11) 11 maskene på en tråd. Disse skal
strikkes til tommel senere.
På neste omgang legger du opp 9 (11) 11 masker bak tommelhullet.
Strikk mønster videre etter diagrammet og fell som diagrammet viser.
I begynnelsen på 1. og 3. pinne felles slik: Ta 1 m løs av, strikk 1 m rett,
trekk den løse masken over. På slutten av 2. og 4. pinne gjøres slik:
Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 9 m igjen. Trekk garnenden
gjennom alle maskene, snurp sammen og fest godt.
Tommel: Ta maskene fra tråden over på p nr. 3 1/2. Plukk opp 9 (11) 11 m
på undersiden av tommelen og 1 (1) 2 m i hver side, til sammen 20 (24)
26 m. Strikk mønster og fell som diagrammet viser.

HØYRE VOTT: Strikkes som venstre, men husk på å speilvende innsiden av

votten slik at tommelen kommer på riktig plass!

DAME

TIPS 1:
Hvis du vil ha forbundsmerket i farger, er det enklest
å strikke votten i hvitt med
orange mønster og sy maskesting der det skal være
grønt og lilla.

HERRE

TI P S 2 :
Jo tykkere garn du bruker, jo
større blir vottene. Ideell strikkefasthet er 24 m og 28 omg = 10 cm. Blir
votten din liten, går du opp en halv
pinnestørrelse. Blir den litt stor, kan du
prøve med en halv pinnestørrelse
mindre. Vottene på bildet er strikket
i ulike garntyper og på ulike
pinnestørrelser.

T I PS 3:
Noen steder i mønsteret er det
lange trådsprang. Da er det fort gjort at
mønsteret enten blir bulkete og stramt, eller
at du hekter fingrene inni løse tråder på innsiden av votten. Pass på at du hekter med deg
mønsterfargen underveis, for eksempel ved å
tvinne den rundt den tråden du strikker
med omtrent for hver 3. eller 4. maske.
Da er det lettere å passe på at det
ikke blir for stramt eller ujevnt.

BARN

