“Varme hender”

Oppskrift på
tovede votter med striper
Design: Oddhild Johnsen
Størrelse: dame
Garn: Nepal fra Drops
Pinneforslag: strømpepinner nr 6
Stripemønster: 2 striper i hver farge
For flere bilder og garn: www. happyknitting.no

Slik strikker du vottene:

Legg opp 30 masker med bunnfarge, strikk en omgang vrangt. Skift til kontrastfargen strikk en
omgang rett og deretter vrangt. Skift igjen til bunnfargen; en omgang rett og så vrangt.
I fortsettelsen strikker du bare striper og rettstrikk. Lag 12 striper før du øker ut til tommel slik:
Fra siden strikkes 2 masker, øk 1 maske, strikk 1 maske og øk l maske.
Strikk 4 nye striper og start på den 5te stripen (1 omgang) strikk så inn en hjelpetråd for tommel
over samme sted som du økte ut: Bruk en løs tråd, start i siden og strikk 7 masker. Strikk over igjen
med tråden du holdt på med først. Poenget er at tommelen plasseres midt i en stripe. Husk å speilvende på vott nr to. Fortsett så med 10 nye striper, eller til pekefingeren er skjult.
Felling: Del arbeidet i to ved at pinne 1 og 2 til sammen har 16 masker, og det samme på pinne 3 og
4. Fell de 2 første maskene på pinne 1 og strikk de vridd sammen. Strikk videre til du har igjen to
masker på pinne nr 2, de strikkes rett sammen. Fell på samme måte på pinne 3 og 4. Fell slik hver
omgang til du har 4 masker igjen. Trekk en tråd igjennom.
Tommel: Trekk forsiktig ut hjelpetråden. Du har nå 14 masker som fordeles på 4 pinner. Strikk
striper som før, 7 striper eller til tommelen er skjult. Fell på samme måte som beskrevet tidligere.
Obs! Husk å speilvende den andre votten. Fest trådene.
Toving: Her må du prøve deg litt fram, fordi vaskemaskiner tover forskjellig og et garn med alpakka tover mer enn ren ull. Jeg tovet mine på 40 grader på samme program som jeg vasker
dongeribukser (ca 1 time). Resultatet ble kompakt. Er du usikker, kan du starte med 30 grader, og
er de for lite tovet så – kjør de i vaskeprogrammet en gang til. Det går også an å tove for hånd. Bruk
to bøtter; en med kaldt vann og en med varmt. Jobb med vottene vekselsvis i bøttene, til de har
krympet til riktig størrelse. Form de og tørk de flatt på ett håndkle.
Lykke til med vottene dine!
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