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92157 TOMMELVOTTER
GARNKVALITET Ylle (100% Ull ”Superwash”. Nøste ca. 100 g = 208 m)
STRIKKEFASTHET  Ca. 22 m x 30 p på p nr. 3.5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV   Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)
STØRRELSER-EU  98-104(110-116)122-128(134-140)146-152 cl (XS)S(M)L
STØRRELSER-VOTTER 2(3)4(5)6(7)8(9)10
GARNFORBRUK  Ca. 50(50)50(50)75(75)75(100)100 g (fg A=15401, B=15402, C=15404)
STRØMPEPINNER  3 og 3.5 mm
TILBEHØR  Garnrest i avvikende farge
DESIGN & TEKST  Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og  
 fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor  
 mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstr, iflg=ifølge, m=maske, 
otf=overtrekksfelling, p=pinne, r=rett, rest=resten/resterende, sm=sammen, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning

FORKLARINGER  Ta 1 m løs av: Ta 1 m løs av som om den skulle strikkes vr, men med garnet bak arb, sett m over på høyre p uten å strikke den.
 1 overtrekksfelling (1 otf): Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den strikkede.

HØYRE VOTT  Legg opp 28(30)32(34)36(38)40(42)44 m på p 3 mm og fordel dem på 4 p = 7(8)8(9)9(10)10(11)11 m på 1. og 3. p, 
7(7)8(8)9(9)10(10)11 m på 2. og 4. p.

 Strikk 5½(6)6½(6½)7(8)8½(9)9 cm vr.bord, 1 r, 1 vr.
 Bytt til p 3.5 mm og strikk 4(4½)5(5½)6(6½)7(7)7½ cm glattstr.
 Sett markør for tommelen slik: Med en bit garn i en avvikende fg strikkes r over de første 4(5)5(5)6(6)7(7)8 m på 3. p. 

Sett de strikkede m tilbake på venstre p og strikk dem igjen med det riktige garnet.
 Forts med glattstr til votten måler totalt 14½(16)17½(19)20½(22½)24(25)27 cm.

 Fell slik:
 1. p: Strikk 1 r, 1 otf, strikk ut p.
 2. p: Strikk til det gjenstår  3 m, strikk 2 r sm, 1 r.
 3. p: = 1. p.
 4. p: = 2. p.
 Gjenta fellingene annenhver omg til det gjenstår 20(22)20(22)20(22)20(22)24 m.
 Forts med fellinger på hver omg ytterl 3 ggr = 8(10)8(10)8(10)8(10)12 m.
 Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m ved å strikke m samtidig som du trekker tråden gjennom hver m.
 Fest løse tråden på vrangen.

TOMMEL  Trekk tråden i kontrastfargen forsiktig ut og plukk opp de 4(5)5(5)6(6)7(7)8 m under tråden på én p og 3(4)4(4)5(5)6(6)7 m 
over tråden på en annen p. Beg med å strikke opp 2 m på tommelens utside, mellom de 2 p, strikk m på neste p og strikk 
opp 1 m på innsiden mellom de 2 p = 10(12)12(12)14(14)16(16)18 m. Fordel m på 3 p og strikk 3½(4)4½(4½)5(5)5½(5½)6 
cm glattstr. Fordel nå m på 2 p med m under tommelen på én p og m på oversiden på en annen p.

 Fell slik:
 *1 otf, strikk til det gjenstår 2 m, strikk 2 r sm*, gjenta *-* på neste p.
 Fell slik på hver omg til det gjenstår 6(4)4(4)6(6)4(4)6 m.
 Klipp av garnet og trekk det gjennom de rest m ved å strikke m samtidig som du trekker tråden gjennom hver m.
 Fest løse tråder på vrangen.

VENSTRE VOTT  Strikkes som høyre vott, men markeringen til tommelen gjøres på de siste m på 2. p.

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale 

og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

FOTO Emrik Jansson
FOTOMODELL Carina Hellgren
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Versjon 1

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.
 • For utførlig bildeforklaring: Se oppskrift 91581 eller www.jarbo.se/stickskola-tumvantar.
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