Oppskrift på Pulsvanter m/fletter

Designer: Magda Elin Johnsen
Garn: Viking Eco-Alpaca/ 100 g / 125 m
5 pinner: 5 og 5.5
Strikkefasthet: 14 m = ca 10 cm

Happy Knitting - Fjordgata 16, 7010 Trondheim - magda@happyknitting.no - www.happyknitting.no

Slik gjør du:
Vrangbord
Legg opp 32 masker (8 på hver pinne) på 5 pinner nr 5 og strikk 2 r / 2 vr 9 cm eller så lang
du vil ha vrangborden. Skift til pinner 5.5 og strikk 1 omg glattstrikk.
Flettemønsteret skal strikkes over 18 masker på oversiden av votten. Start omgangen med å
strikke *2 vrang, 6 rett, 2 vrang, 6 rett og 2 vrang, disse maskene skal strikkes til fletter.
De resterende 14 maskene strikkes i glattstrikk*. Strikk 3 omganger** Men på 2. omg så
øker du 2 masker for tommel.
Venstre vott strikker du glattmaskene på undersiden av votten til det står igjen 4 masker.
Strikk 1 og øk i samme maske, øk 1 i den neste, strikk de 2 siste maskene.
På høyre vott starter du med å strikke 2 masker, øke 1 m i maske 3 og 4.
Følg diagrammet og lag snoingene over de 6 glattmaskene, i fortsetningen strikkes vrangt
over vrang og rett over rett.
Det skal være 5 omganger mellom hver fletting. Strikk 13 omganger fra vrangborden til
du setter av 6 masker for tommel. Bruk en hjelpetråd og strikk den inn rett over øknigen.
Forsett å strikke rett opp til du har laget 3 snoinger. Strikk 1 omgang med rett over rett og
vrang over vrang. Skift til pinner 5.5 og avslutt med 5 omganger 1 r / 1 vr, fell av. Strikk en
pulsvott til men motsatt felling for tommelen.
Tommelhull
Ta ut tråden og bruk en pinne til å ta opp maskene på oversiden og en pinne til å ta opp
maskene på undersiden. I tillegg skal du plukke opp 2 masker på hver side slik at du
tilsammen har 15 masker til tommel. Strikk 2 omgang glattstrikk og fell av.

”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele med deg,
og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.

