


Versjon 1

’Skyskrapa’ – fargeglade votter til store og små

GARNKVALITET Alpe (100 % ren ull, OEKO-TEX-sertifsert. Nøste ca. 50 g = 100 m)

STRIKKEFASTHET Ca. 19 m x 22 p glattstrikk på p 4.5 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngruppe 5, f.eks. Lettlopi, Lady, Astrid (pass på at strikkefastheten stemmer!)

STØRRELSER 0-6 mnd, (6 mnd-1 år) 1-2 år (2-4 år) 4-6 år (8-10 år), S/M (L/XL) (de to siste er voksenstørrelser, se mål) OBS: den

minste størrelsen har ikke tommel

HEL LENGDE Ca. 12 (14) 16 (16) 18,5 (21) 23 (25,5) cm

OMKRETS Ca. 12,5 (14,5) 14,5 (16,5) 19 (21) 21 (23) cm  

GARNFORBRUK:

Fg A (BF) Ca. 4 (6) 8 (10) 12 (14) 20 (22) g (fg 36120 Caramel Beige)

Fg B: Ca. 2 (4) 6 (7) 8 (10) 11 (12) g (fg 36108 Victory Blue)

Fg C: Ca. 2 (4) 6 (7) 8 (10) 11 (12) g (fg 36112 Granny Green)

Fg D: Ca. 2 (4) 6 (7) 8 (10) 11 (12) g (fg 36115 Azalea Pink)

Fg E: Ca. 2 (4) 6 (7) 8 (10) 11 (12) g (fg 36103 Sunshine Yellow) 

STRØMPEPINNER 4 og 4.5 mm, alternativt rundpinner i samme tykkelse med lang kabel til Magic Loop.

TILBEHØR Butt nål til å feste tråder med, 1 strikkemarkør, 20 cm restegarn.

FORKORTELSER

LLR  = En felling som skrår mot venstre. Ta en maske rett løs av, ta en maske vrangt løs av. Sett dem tilbake på venstre pinne og

strikk dem sammen i bakre maskebue.

2 r sm = Strikk 2 masker sammen. Fellingen skrår mot høyre.

KANT

Legg opp 24 (28) 28 (32) 32 (36) 40 (48) masker på p 4 mm. Strikk 5 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, eller så bred du ønsker kanten.

Fordel maskene så du har første halvdelen på to strømpepinner og den andre halvdelen på de to andre. Strikker du med Magic Loop,

fordeler du maskene så du har like mange masker på begge pinnene.

Bytt til pinne 4.5 mm eller pinne som gjør at du får riktig strikkefasthet når du strikker mønster. Pass på at du ikke strammer trådene

på baksiden når du bytter farge. 

MØNSTERSTRIKK

Strikk 3 (4) 5 (5) 6 (7) 8 (9) omganger mønster med fg A og B iflg diagrammet. Første fargseksjon er nå ferdig! Klipp av fg A.

Nå er det klart for del 2: Strikk 3 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) omganger mønster med fg B og C.

På den minste størrelsen strikkes mønster videre ifølge diagrammet til du har strikket fire deler. Størrelsen har altså ingen tommel. 

VENSTRE TOMMELHULL

Strikk - (9) 9 (11) 12 (13) 12 (15) masker. Legg ned de to trådene du har i hånden og strikk med restegarnet de neste - (4) 4 (4) 5 (6)

7 (8) maskene. Sett disse maskene over på venstre pinne og strikk dem igjen, men nå med mønster. Strikk videre ut omgangen. 

HØYRE TOMMELHULL

Strikk 1 maske. Legg ned de to trådene du har i hånden og strikk med restegarnet de neste 0 (4) 4 (4) 5 (6) 7 (8) maskene. Sett disse

maskene over på venstre pinne og strikk dem igjen, men nå med mønster. Strikk videre ut omgangen.

Fortsett nå med mønsterstrikk ifølge diagrammets del 2 så den blir like høy som fargseksjon 1.

Strikk deretter del 3 med fg C og D samt fg D og E på samme måten.

Del 5 er vottens topp. Fortsett å strikke mønster. Sett en markør etter halvparten av vottens masker. Den markerer overgangen

mellom vottens for- og bakside. Forsiden er siden med tommelen.

Strikk en omgang mønster med fg E og fg A uten fellinger.

Fell nå slik (vær obs på at det felles ulikt på de ulike størrelsene): 
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Størr 0-6 mnd, 2-4 år, 8-10 år, S/M, L/XL

Strikk 2 masker mønster med fg E. Strikk en LLR (= felling som skrår mot venstre - se forklaringer) med fg A. Strikk deretter til det

gjenstår 3 masker før markøren, strikk 2 r sm med fg A, strikk 1 r. Nå er du fremme ved markøren.

Gjenta de to fellingene som på vottens bakside. Fire masker er felt på denne omgangen.  

Når det gjenstår 12 masker:

Strikk 2 r i mønster, ta 1 m r løs av, strikk 2 r sm med fg A, dra den løse m over de sammenstrikkede, strikk 1 r.

Gjenta på vottens bakside. Nå gjenstår det totalt 8 masker. Klipp av garnet, dra tråden gjennom de resterende maskene, stram til og

fest godt. 

Stl 6 mnd - 1 år, 1-2 år, 4-6 år 

Vottens forside:

Strikk 2 masker mønster med fg E, strikk en LLR (= felling som skrår mot venstre, se forklaring) med fg A, strikk deretter frem til det

gjenstår 4 masker før markøren, strikk 2 r sm med fg A, strikk 2 masker, nå er du fremme ved markøren. 

Vottens bakside:

Strikk 2 m, strikk LLR med fg A, strikk deretter frem til det gjenstår 2 masker før markøren, strikk 2 r sm med fg A, strikk 1 r, nå er du

fremme ved markøren og slutten på omgangen. Fire masker felles slik på hver omgang.

Når det gjenstår 12 masker:

Klipp av garn E. Strikk 2 r med mønster, ta 1 m r løs av, strikk 2 r sm med fg E, dra den løse m over de sammenstrikkede, strikk 1 r.

Gjenta på vottens bakside. Nå gjenstår det totalt 8 m.

Klipp av garnet, trekk trådene gjennom de resterende maskene, stram til og fest godt. 

STRIKK TOMMELEN 

Maskene over og under de maskene du strikket med restegarn settes inn på pinne 4 mm. Trekk forsiktig ut restegarnet. Nå har du et

tommelhull! Plukk opp en ekstra maske i overgangen mellom tommelens under- og overside med fg A og strikk frem til neste

overagng der du plukker opp masker også. Nå har du 0 (10) (10) 10 (12) 14 (16) 18 masker, inkl. de 2 nye maskene i overgangene.

Husk at den minste størrelsen ikke har tommel, og er markert med -. 

Fordel maskene så du har en markør etter halvdelen.

Strikk glattstrikk med fg A til tommelen måler ca. - (3,5) 4 (4,5) 5 (6) 6,5 (7) cm.

Nå felles til - (6) 6 (6) 4 (6) 4 (6) masker gjenstår slik:

LLR, strikk til 2 masker før markøren, strikk 2 r sm.

Gjenta på tommelens bakside. 4 masker er felt på hver omgang.

Klipp av garnet, dra tråden gjennom de resterende maskene, stram til og fest godt.

Fest alle løse tråder.

Strikk den andre votten likt, men speilvendt. Dvs. at tommelhullet strikkes i motsatt side.

Bløt vottene godt, klem vannet forsiktig ut og la de tørke på et flatt underlag.

Tips til minste størrelsen: Strikk en 50 cm lang i-cord eller hekle en luftmaskelenke og sy fast en ende i hver vott. 

DIAGRAM

Samtlige størrelser er inndelt i 5 deler/fargepartier. Du forbereder til tommelhull underveis i del 2, se diagramtekst. Del 5 er vottens

topp og der felles det på alle omganger bortsett fra på den første, se også forklaring i diagramteksten. Diagrammet viser rekkefølgen

på fargedelene.

Antall omganger per del per størrelse er 3 (4) 5 (5) 6 (7) 8 (9).   
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Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.

Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den

angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.

For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel

overtrekksfelling, fg=farge, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger,

glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang,

otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm=placer markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende,

sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, ytterl=ytterligere, økn=økning 

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre

maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger,

hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue,

mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm=placer markør, rest=resten/resterende, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe,

ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm 
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