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237-10

DESIGN Berit K. Skårland

STØRRELSER Dame

GARNFORBRUK
Hvitt 402 = farge 1 2 nøster 
Svart 401 = farge 2 1 nøste

PINNEFORSLAG Strømpep nr. 2½ og 3½ eller 4 

STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk og mønster i bredden 
  og 27 omg i høyden på p nr. 3½ 
  eller 4 måler 10 x 10 cm

Alternativt garn: SAFIR & PURE MERINO

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER Se side 4

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

VOTTER

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
RUBIN SUPERWASH 
100% SUPERWASH ULL,
50 gram = ca 100 m



3

Legg opp 48 m med farge 1 på strømpep nr. 2,5 og str 

5-6 cm rundt i vrangbordstr med 1 r, 1 vr. Skift til strømpep 

nr. 3,5 eller 4 og glattstr. Str mønster etter diagrammet. Sett 

8 m på en hjelpe tråd til tommel (avmerket på diagrammet). 

Legg opp 8 nye m på neste omg. Sett ett merke over hver 

side-m. Fell som vist på dia grammet ved å str 2 m r sm før 

merke-m og 2 m vridd r sm etter merke-m. Fell slik på hver 

omg til det er 12 m igjen i omg. Klipp av garnet og trekk tråden 

gjennom m. 

Tommel: Plukk opp 8 m med farge 1 på undersiden 

av tomme len og sett m fra hjelpetråden over på en p. 

Plukk opp 1 m i hver side av tommelen. Fordel m på 4 p. Str 

mønster II etter diagrammet til tommelen måler ca. 5 cm. Str 

2 og 2 mr sm omg ut og str 1 omg uten fellinger. Klipp av garnet 

og trekk tråden gjen nom de resterende m. Str den andre votten 

lik, men med tomme len i motsatt side. Fest alle løse tråder 

på vrangen. 

Press ikke arb, men legg eventuelt plagget flatt i fasong under 

fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

DIAGRAM I, II


