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Størrelse: Dame (tilpasses under strikking) 

 

Strikkefasthet: 10 cm mønsterstrikk er 36 masker 

 

Strikkepinner: 3 mm 

 

Garn: Rowan 4-ply soft ( 28*36 m/10 cm på pinne 3,5) 

 

Legg opp 60 masker og strikk en omgang rett. Deretter strikkes ribbestrikk (2r,2vr) 

til arbeidet måler 10 cm. Strikk en omgang vrang. 

 

Nå starter selve mønsteret på votten. Votten deles inn med 30 masker på front (se 

diagram A), og 30 masker som blir innsiden av votten (se diagram B). 

Tommeløkning ser du i diagram C. 

 

HØYRE VOTT: 

Strikk to masker rett (diagram C), strikk deretter 28 masker i dobbel perlestrikk (se 

diagram B). Følg diagram A på de neste 30 maskene. Følg diagrammene til du har 

fått 20 masker til tommelen, sett disse 20 maskene på en tråd. På neste omgang gjør 

du slik: Lag to nye masker som du strikker inn som dobbel perlestrikk, strikk A etter 

diagram. Følg diagrammet videre til du er ferdig med flettemønsteret på forsiden, 

rad 53-56 gjentas til votten måler 4 cm kortere enn hel lengde. Det er nå tid for 

felling. 

 

Fell etter diagrammet slik: 

Rad 57:  

Innside av vott: En maske løs av, 1 rett, løft den løse over, 26 masker dobbel 

perlestrikk, to sammen. 

Forside av vott: 1 m vridd, to vr, 4 rett, en maske løs av, strikk en rett, løft den løse 

masken over, strikk 12 masker vrang, to rett sammen, 4 rett, to vrang, 1 m vridd. 

Rad 58:  

Innside av vott: Dobbel perlestrikk. 

Forside av vott: 1 m vridd, to vr, 4 rett, 14 m vrang, 4 rett, 2 vr, 1 m vridd. 

Fortsett videre etter diagrammet. 
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VENSTRE VOTT: 

Strikk 30 masker etter diagram A, strikk deretter 28 masker i dobbel perlestrikk 

(se diagram B), 2 masker rett (diagram C). Følg diagrammene til du har fått 20 

masker til tommelen, sett disse 20 maskene på en tråd. På neste omgang gjør du slik: 

Strikk 30 masker etter diagram A, strikk 28 masker i dobbel perlestrikk, lag to nye 

masker som du strikker inn som dobbel perlestrikk. Følg diagrammet videre til du er 

ferdig med flettemønsteret på forsiden, rad 53-56 gjentas til votten måler 4 cm 

kortere enn hel lengde. Det er nå tid for felling. 

 

Fell etter diagrammet slik: 

Rad 57:  

Forside av vott: 1 m vridd, to vr, 4 rett, en maske løs av, strikk en rett, løft den løse 

masken over, strikk 12 masker vrang, to rett sammen, 4 rett, to vrang, 1 m vridd. 

Innside av vott: En maske løs av, 1 rett, løft den løse over, 26 masker dobbel 

perlestrikk, to sammen. 

Rad 58:  

Forside av vott: 1 m vridd, to vr, 4 rett, 14 m vrang, 4 rett, 2 vr, 1 m vridd. 

Fortsett videre etter diagrammet. 

Innside av vott: Dobbel perlestrikk. 

 

Når du er ferdig med fellingen trekkes det en tråd gjennom maskene, snurp sammen 

og fest tråden. 

 

TOMMEL: 

Tommelen strikkes over 20 masker i rettstrikk. Strikk rettstrikk til det er igjen 1 cm 

før tommelens lengde.  

Fell slik: 

1. omg: Strikk 2 masker sammen, 1 rett, 2 m sammen, 2 sammen, 1 rett, 2 

sammen, 2 masker sammen, 1 rett, 2 m sammen, 2 sammen, 1 rett, 2 sammen 

(12 m igjen). 

2. omg: Rettstrikk. 

3. omg: Strikk to masker sammen omgangen rundt (6m igjen). Trekk en tråd 

gjennom, stram til og fest tråden. 
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