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Strikk og tov

9-5  Votter
Garn: Rauma Finullgarn eller Pt2

                                                                             Str.    dame (herre)
Grunnoppskrift:                                                    100 g pr par
Alt 1: Turkis 483/27
Alt 2: Rød 469/61
Alt 3: Rosa 456/53
A: Natur 403/82 lys blå 4406/90 hvit 401/0       50 g av
B: Natur 403/82 lys grå 404/83 mørk grå 414/84     hver farge

Veil. pinnenr:  strømpep 5½  
En heklenål til å knyte frynser med
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Strikkefasthet: (før toving!)  17 m glattstr med enkelt garn  
på p 5½ = 10 cm.

Grunnoppskrift: Legg opp med enkelt garn 58 (64) m på strømpep 
5½. Strikk glattstrikk, og fell 4 m jevnt fordelt på hver 8. omg 3 ggr, = 
46 (52) m igjen. Strikk til arb måler 13 cm. Begynn øking for tommel
kilen ved å øke 1 m på hver side av den første m på neste omg. Strikk 
4 omg og øk 1 m på hver side av de 3 første m på omg. Øk slik på 
hver 5. omg (med 2 m mer mellom økingene for hver gang) til det er 
9 m i kilen, = 54 (60) m på omg. Strikk til arbeidet måler 22 cm. Sett 
alle kilem på en tråd, legg opp 9 nye m over de på tråden og strikk 
rundt i 11 (13) cm. Fell 6 m jevnt fordelt på neste omg og strikk 6 omg 
uten felling. Fell 6 m jevnt fordelt på neste omg og 5 omg uten felling. 
Fell slik, 6 m jevnt fordelt på omg med 1 omg mindre mellom fellings
omg for hver gang til det er igjen 12 (18) m. Strikk 1 omg, deretter 2 
og 2 m sammen ut neste omg. Kutt av garnet, trekk det gjennom m 
og fest.  
Tommel: Sett m fra tråden på p, strikk opp 1 m i hver side + 9 (10) m 
på oversiden av hullet og strikk rundt i glattstr med disse 20 (21) m i 
7 (8) cm. Fell 4 m jevnt fordelt på neste omg + 3 omg uten felling. 
Fell 4 m på neste omg + 2 omg uten felling. Fell 4 m på neste omg. 
Kutt av garnet, trekk det gjennom m og fest.      
Frynser: Knytt 1 frynse i hver m rundt hele åpningen, 1 rille nedenfor 
opplegget.

1 A: Strikk iflg grunnoppskriften den ene votten slik: Opplegg + 7 
cm natur, 5 cm lys blå, 13 cm hvit, 4 cm natur og resten med lys blå. 
Tommel med hvit. Den andre votten: Opplegg + 7 cm natur, 4 cm hvit, 
14 cm lys blå og resten med natur. 
Tommel med lys blå. 

1 B: Strikk iflg grunnoppskriften den ene votten slik: Opplegg + 7 
cm mørk grå, 5 cm natur, 13 cm lys grå, 4 cm mørk grå og resten med 
natur. Tommel med lys grå. Den andre votten: Opplegg + 7 cm mørk 
grå, 4 cm lys grå, 14 cm natur og resten med mørk grå. Tommel med 
natur.

Toving: I maskin på 40 grader – se side 1!


