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VEILEDNING

Ann-Charlottes vante
Legg opp 44 (48)m og fordel dem 
jevnt på 4 strømpepinner og strikk 
vrangbord med 2 rette, 2 vrange.

Følg diagrammet A (B) til omg 60.  
Prøv votten og fortsett evt. å strikke til 
det bare synes ca. 1 cm av den  
lengste fingertuppen.

Begynn nå å ta inn på begge sider 
av votten, både foran og bak etter 
diagrammet.

Begynn å strikke to masker sammen 
i de bakre maskebuene og fortsett 
å strikke til du har to masker igjen 
på den andre pinnen og strikk dem 
sammen.

Fortsett å ta inn på hver side av vot-
ten på samme måte til du har  
8 masker igjen, 4 på hver side.

Sy sammen votten.

Tommel:
Ta forsiktig bort den avvikende tråden 
og plukk opp de 14 (16) maskene samt 
1 maske på hver side av tommelen,  
16 (18) masker som fordeles jevnt på 
de fire pinnene.

Strikk ca. 16 omg, prøv votten og fort-
sett evt. å strikke til bare ca. 1/2 cm av 
tommelen synes. Begynn nå å ta inn 
på samme måte som på votten.  
Når 4 masker gjenstår, sy sammen 
tommelen.

Fest alle trådene på vrangen.

Garn: 
Pure Wool
Garnforbruk til et par votter:  
To nøster av grunnfargen og  
ett nøste av mønsterfargen

Strikkefasthet: 22m x 28omg = 10 x 10 cm

Pinner: 4

Størrelse: S/M (L)



Diagram A for størrelse S/M

Høyre og venstre tommel.

Strikk 7 (8) masker etter diagrammet med en tråd 
i en annen farge. Sett de 7(8) strikkede maskene 
tilbake på den høyre pinnen og fortsett å strikke 
mønsteret etter diagrammet.

Diagram B for størrelse L
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etter diagram  
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