Enkle votter med fingerløyse til
dame:
Strikkefasthet: 24 masker på 10 cm
Pinner 3 og 3 ½
Legg opp 44 masker på pinne 3, strikk
vrangbord 2r og 2vr i 8 cm.
Bytt til pinne 3 ½ og øk 4 masker jevnt
fordelt til 48 masker.
Strikk 3 omganger rett.
På høyre vott:
Nå skal du øke til tommelkile
Strikk 1r, øk 1, 3 r, øk 1, strikk rett ut
omgangen
2 omg. rett
Strikk 1r, øk 1, 5 r, øk 1, strikk rett ut omgangen
2 omg. rett
Strikk 1r, øk 1, 7 r, øk 1, strikk rett ut omgangen
2 omg. rett
Strikk 1r, øk 1, 9 r, øk 1, strikk rett ut omgangen
2 omg. rett
Strikk 1 r, sett de neste 11 maskene på en tråd og legg opp 11 nye masker over tommelhullet,
strikk r ut omgangen
Strikk 4 omganger rett, kutt av tråden og la det være minimum 15 cm ende
Sett de neste 25 maskene på en tråd.
Legg opp 25 masker og strikk frem og tilbake 3 omganger med 1r og 1 vrang, snu og strikk
rett, fortsett over resten av votten.
Strikk 25 omganger rett, fell så til tupp ved å ta ei maske løs av, strikk neste og ta den løse
over, strikk 21 rett, strikk 2 rett sammen, 3 rett, dette gjentar du på andre halvdelen av votten.
Fell hver omgang med to masker mindre mellom fellingene hver gang til det er 8 masker
igjen, dra tråden igjennom de resterende maskene og stram til.
Herfra strikkes votten likt.
Hansken inni: Ha en god ende på tråden, den kan brukes til å sy sammen etterpå. Strikk de 25
maskene fra tråden og legg opp 25 nye, og strikk rundt i 10 omganger (3 cm)
Nå skal fingrene strikkes, og maskene fordeles, det skal også legges om masker mellom
fingrene, disse er satt som +1 eller 2, legg opp når du strikker første finger, plukk de opp fra
opplegget når du strikker neste. La det være lange ender når du starter på fingeren, for disse
kan du bruke til å tette eventuelle hull mellom fingrene.
Strikk 10 omganger rett før du feller på fingrene.
Maskene fordeles slik
Håndbakken
Lillefinger
6
Ringfinger
6
Langfinger
7

håndflaten
6
6
6

Mellom fingre
+2
+1 +2
+1 +2

Pekefinger

6

7

+2

Tommel: Strikk de 11 maskene fra tråden, og plukk 11 masker opp over tommelhullet i alt
22 masker. Strikk 16 omganger rettstrikk. Fell så tupp; ta ei maske løs av, strikk 1, og trekk
den løse over, 6 rett, 2 rett sammen, 1 rett, gjenta på andre halvparten av tommelen. Fell hver
omgang med 2 rett mindre mellom fellingene for hver gang til det er 6 masker igjen, kutt
tråden dra den gjennom maskene og stram til
På venstre vott:
Nå skal du øke til tommelkile
Strikk til det er 4 masker igjen på omgangen, øk 1, 3r, øk 1, 1r
2 omg. rett
Strikk til det er 6 masker igjen på omgangen, øk 1, 5r, øk 1, 1r
2 omg. rett
Strikk til det er 8 masker igjen på omgangen, øk 1, 7r, øk 1, 1r
2 omg. rett
Strikk til det er 10 masker igjen på omgangen, øk 1, 9r, øk 1, 1r
2 omg. rett
Strikk til det er 12 masker igjen på omgangen, sett 11 masker på en tråd, legg opp 11 nye over
hullet, 1 rett.
Strikk 4 omganger rett.
Strikk til det er 25 masker igjen på omgangen, sett de neste 25 på en tråd. Kutt av tråden og la
det være minimum 15 cm ende
Legg opp 25 masker og strikk frem og tilbake 3 omganger med 1r og 1 vrang, snu og strikk
rett, fortsett over resten av votten.
Strikk 25 omganger rett, fell så til tupp ved å strikke:
3 r, ta ei maske løs av, strikk neste og ta den løse over, strikk 21 rett, strikk 2 rett sammen,
dette gjentar du på andre halvdelen av votten.
Fell hver omgang med to masker mindre mellom fellingene hver gang til det er 8 masker
igjen, dra tråden igjennom de resterende maskene og stram til.
For tommel og hansken inni gjør som på høyre vott
Sy oppleggskanten på hansken inni fast til innsiden av votten. Og sy kantene på de 3
omgangene vrangbord fast i votten. Fest tråder, og tett samtidig eventuelle hull mellom
fingrene.

