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82-1269 VOTTER, STRØMPER og ØREVARMER 1 2-4 6-8 10-12 D H

Materiale: Pt5 Sport - Votter fg 1 gul 515............................................................................ 50 50 100 100 100 100 g
                                             fg 2 hvit 501 .......................................................................... 50 50 50 50 50 50 g

                                Stømper fg 1 gul 515 ........................................................................... 100 100 150 200 200 250 g
                                                 fg 2 hvit 501 .......................................................................... 50 50 100 100 100 150 g

                              Ørevarmer 50 g hver av fg 1 hvit 501 og fg 2 gul 515.                      
       

Veiledende p: Strømpep 2 ½ og 3 ½ til votter og strømper, og liten rundp 2 ½ og 3 ½ til ørevarmer.

Strikkefasthet: 26 m mønster på p 3 ½ = 10 cm. 
                      (Man strikker gjerne fastere enn vanlig med så tett mønster på strømpep.

                      KONTROLLÈR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
                          Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.

VOTTER
Høyre vott: Legg opp med fg 1 på p 2 ½ ............................................................................. 34 38 42 46 50 56 m
Strikk vrbord 1 r, 1 vr i ........................................................................................................... 6 7 8 9 9 10 cm
Øk på siste omg til ................................................................................................................. 36 40 44 52 52 60 m
Skift til p 3 ½ og glattstrikk 1 omg fg 1, 1 omg fg 2 og 1 omg fg 1. Fordel m slik at du har
til sammen på 1. og 2. p (= vottens overside)........................................................................ 19 21 23 27 27 31 m
og på 3. og 4. p (= undersiden) ............................................................................................. 17 19 21 25 25 29 m
Strikk mønster iflg diagr slik: I hver side av votten skal det strikkes 1 sidefelt (= 5 m). 
Beg omg på 1. strømpep med den midterste av de 5 sidefelt m, beg så ved pil merket din 
str både under og til høyre på diagr og strikk mønster over............................................... 13 15 17 21 21 25 m
strikk 1 sidefelt (=5 m), M4 over ............................................................................................ 13 15 17 21 21 25 m
og avslutt med de 2 første m av sidefeltet. På 2. omg beg øking for tommelkilen:
(Økingene gjøres ved å plukke opp tråden fra forrige omg og strikk den vridd r). Øk 1 m
på hver side av den 3. m på den 3. strømpep. Kilen kommer da på innsiden av sidefeltet.
De økte m strikkes i M4. Etter 1. øking er det 3 m i kilen. Øk 1 m på hver side av kilen på
hver 2. omg (det blir 2 m mer i kilen for hver gang) til det er ................................................. 9 11 11 13 15 17 m
i kilen. Strikk 1 omg etter siste øking. Sett kile-m på en tråd, legg opp 1 m i tommelgrepet
og strikk rundt til hele arb måler ca........................................................................................ 15 17 20 23 25 27 cm
og du har kommet til tuppfellingen som på diagr: Du skal felle på hver side av sidefeltenes
3 midterste m, som skal følge sidekantene helt opp. Fell ved å strikke 2 r sm med fg 1 i
beg av 1. p og 3. p, og 2 m vridd r sm med fg1 på slutten av 2. p og 4. p. Fell slik på hver
omg til det er igjen 12 m . Kutt av garnet, trekk det gjennom m og fest godt.
Tommel: Sett m fra tråden på p 3 ½ , strikk opp 4 m i tommelgrepet og strikk rundt M4 i .... 3 3,5 4 4,5 5 6 cm
Fell for tupp: Strikk 2 m sm til det er igjen 6 m. Kutt av garnet og trekk det gjennom m.
Venstre vott: Strikkes speilvendt, dvs at tommelkilen strikkes innenfor sidefeltet i slutten 
av 4. p.

STRØMPER
Legg opp med fg 1 på p 2 ½ ................................................................................................. 48 54 66 72 78 84 m
Strikk vrbord 1 r, 1 vr i ........................................................................................................... 6 9 10 14 17 18 cm
Strikk så striper slik: * Fg 2 - 1 omg r, fg 1 - 1 omg r og 1 omg vrbord *. Strikk mellom * en
gang til. Skift til p 3 ½ og glattstrikk med mønster slik: Beg med midt-m bak, som helt ned
til hælen strikkes med fg 1, beg så ved pil merket strømpe din str og strikk M1 over............ 6 9 15 12 15 18 m
og M3 over ............................................................................................................................ 35 35 35 47 47 47 m
beg så ved pil A og strikk M1 ut omg. Gjenta denne inndelingen helt ned til hælen, men
når arb måler ......................................................................................................................... 15 20 27 32 34 37 cm
fell 1 m på hver side av midt-m bak ved å strikke 2 r sm i beg, og 2 vridd r sm i slutten av
omg. Fell slik på hver 4. omg til det er igjen .......................................................................... 36 40 48 52 56 60 m
Strikk til arb måler ca............................................................................................................. 28 35 44 52 55 60 cm
(avslutt med omg merket Y). Sett av på en tråd .................................................................... 15 19 23 25 27 27 m
midt oppå foten (= vrist-m) og strikk hælen frem og tilbake med M4 over ............................ 21 21 25 27 29 33 m
midt bak i ............................................................................................................................... 5,5 6 7 7,5 8 9 cm
Fordel hæl-m på to p og mask sm fra rettsiden (= midt under hælen). Sett vrist-m fra 
tråden på to p (= 2. og 3. strømpep), plukk opp..................................................................... 31 35 39 43 45 49 m
rundt hælgapet (som fordeles på 1. og 4. strømpep). Strikk nå rundt med M4 over alle 
hæl-m (disse m bør strikkes vridd r på første omg) og fortsett M1 over vrist-m, men strikk
den første  og den siste av vrist-m med fg 1 hele tiden, samtidig felles 1 m på hver side
av hælen på hver 2. omg ved å strikke 2 m vridd r sm i slutten av 1. p og 2 r sm i beg av 
4. p. Fell slik til det er igjen .................................................................................................... 36 40 48 52 56 60 m
på omg. Strikk til foten, målt fra midt bak på hælen, er.......................................................... 13 15 18 20 21 23 cm
Fell nå 2 m på hver side av foten på hver omg ved å strikke 2 vridd r sm i slutten av 1. og
3. p, og 2 m r sm i beg av 2. og 4. p. Fell slik til det er igjen 20 m. Strikk 2 r sm ut neste
omg. Kutt garnet, trekk det gjennom m og fest godt.

ØREVARMER 1-6 (8-12) D-H
Legg ganske løst opp 108 (120) 132 m med fg 2 på p 2 ½ . Strikk glattstrikk rundt i 3,5 (4) 4,5 cm (= ca ½-belegg). Skift til p 3 ½ og 
strikk 1 omg vr (= brettekant). Strikk glattstrikk rundt og mønster iflg diagr. Når diagr er ferdig, skift til fg 2 og strikk 1 omg r og 1 omg vr 
(= brettekant). Skift til p 2 ½ og strikk glattstrikk i ca 3,5 (4) 4,5 cm, slik at avfellingen rekker frem til opplegget når du bretter beleggene 
mot vrangen. Fell ganske løst av. Sy opplegget til avfellingen.
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