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PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull,
50 gram = ca 160 meter
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PINNEFORSLAG

Strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET
		

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
30 m mønster på p nr 3 = 10 cm

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
		

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinner

VA NTER
HØYRE VANTE
Legg opp 50 (58) m på strømpep nr 2,5. Strikk vrangbord
rundt med 1 vridd r, 1 vr til arbeidet måler 8 (10) cm.
Skift til p nr 3. Strikk glattstrikk over de første 25 (29) m (=
innsiden av vanten) og mønster etter diagrammet over de siste
25 (29) m (= forsiden av vanten).
På 3. omgang økes det til kile slik:
1. økning: Strikk 2 m inn på p nr 1. Øk 1 m ved å løfte tråden
mellom 2. og 3. m, sett den så inn på p og strikk den vridd r.
Strikk 1 r og gjenta økningen. Strikk 2 omganger uten øking.
2. økning: Strikk 2 m inn på p nr 1. Øk 1 m ved å løfte tråden
mellom 2. og 3. m, sett den så inn på p og strikk den vridd r.
Strikk 3 r og gjenta økningen. Strikk 2 omganger uten å øke.
Fortsett å øke på samme måte, med 2 m mer mellom
økingene for hver gang, til det er 11 (13) m i kilen.
Sett de 11 (13) m i kilen inn på hjelpetråd. Legg opp 3 m over
kilen = 52 (60) m. Fortsett med mønster som før og glattstrikk
over 27 (31) m. Strikk til arbeidet måler 4,5 (5,5) cm fra kilen.

PEKEFINGER
Strikkes over de 7 (8) første m fra 1. p og de 7 (8) siste m fra 4.
p og legg opp 3 nye m mot langfinger = 17 (19) m. Fordel m
på 4 p og strikk glattstrikk rundt til fingeren måler 7,5 (8) cm.
Strikk 2 m r sammen til det gjenstår 8 (9) m. Klipp av garnet,
trekk tråden gjennom m og fest godt.
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LANGFINGER

Strikkes over 7 (8) m fra det glattstrikkede feltet og 6 (7) m
fra mønsteret, legg opp 2 m mot lillefingeren og plukk opp
2 m mot langfingeren = 17 (19) m. Strikk glattstrikk rundt til
fingeren måler 7 (7,5) cm. Fell som til pekefingeren.

2 m mer mellom økingene for hver gang, til det er 7 (9) m i
kilen. Sett de 7 (9) m i kilen inn på en hjelpetråd. Legg opp 7
(7) m over kilen = 44 (50) m. Fortsett med mønster som før
og glattstrikk over 23 (25) m til votten fra vrangborden måler 9
(10) cm eller til ønsket lengde.
Sett en merketråd i overgangen mellom mønster og
glattstrikk. La merketrådene følge med oppover, strikk
glattstrikk over alle m og fell slik: Strikk 2 m r sammen etter
merketrådene og 2 m vridd r sammen før merketrådene til det
er 8 (6) m igjen. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og
fest godt.

LILLEFINGER

TOMMEL

Strikkes over 7 (8) m fra det glattstrikkede feltet og 6 (7) m
fra mønsteret, legg opp 2 m mot ringfingeren og plukk opp
2 m mot pekefingeren = 17 (19) m. Strikk glattstrikk rundt til
fingeren måler 8,5 (9) cm. Fell som til pekefingeren.

RINGFINGER

Strikkes over de siste 12 (14) m og strikk opp 2 (2) m mot
ringfinger = 14 (16) m. Strikk glattstrikk rundt til fingeren måler
5,5 (6) cm. Strikk 2 m r sammen til det gjenstår 6 (8) m.

TOMMEL
Fordel de 11 (13) m fra hjelpetråden på 2 p, strikk opp 3 m der
det ble lagt opp nye m og plukk opp 2 m i hver side = 18 (20)
m. Strikk glattstrikk rundt til tommelen måler ca 6 (6,5) cm. Fell
som pekefinger.

Flytt de 7 (9) m fra hjelpetråden over på 2 p, strikk opp 7 m
over tommelhullet og strikk opp 1 m i hver side = 16 (18)
m. Strikk glattstrikk rundt 3 (4) cm eller til ønsket lengde.
Fell 2 ganger som på selve votten = 8 (10) m igjen. Strikk 2
m r sammen til 4 (5) m gjenstår. Klipp av tråden, trekk den
gjennom m og fest godt.

VENSTRE VOTT
Strikkes som den høyre, men kilen lages før de 2 (1) siste m
som strikkes i glattstrikk og fingrene strikkes også speilvendt.

VENSTRE VANTE
Strikkes som den høyre, men speilvendt.
Kilen lages før de 2 siste m som strikkes i glattstrikk.

BA RNEVOTTER
HØYRE VOTT
Legg opp 38 (44) m på p strømpep nr 2,5. Strikk vrangbord
rundt med 1 vridd r, 1 vr til arbeidet måler 4 (6) cm.
Skift til p nr 3 og strikk de 17 (19) første m i glattstrikk (=
innsiden av votten) og mønster etter diagrammet over de siste
21 (25) m (= forsiden av votten).
På 3. omgang økes det til kile slik:
1. økning: Strikk 2 (1) m inn på p nr 1. Øk 1 m ved å løfte
tråden mellom 2. og 3. m (1. og 2. m), sett den så inn på p
og strikk den vridd r. Strikk 1 r og gjenta økningen. Strikk 2
omganger uten økning.
2. økning: Strikk 2 (1) m inn på p nr 1. Øk 1 m ved å løfte
tråden mellom 2. og 3. m (1. og 2. m), sett den så inn på p
og strikk den vridd r. Strikk 3 r og gjenta økningen. Strikk 2
omganger uten å øke. Fortsett å øke på samme måte, med

DIAGR A M
Gjenta
Begynn her

Avslutt

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Ta 1 m løst av, strikk 2 r, trekk den løse m over de 2 r
1 kast
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Pure Eco Baby Wool er et 4-tråds ekstra
mykt og naturlig garn i ren, ny ull som har
beholdt ullas opprinnelige egenskaper.
Det betyr maksimal elastisitet og god
varme- og isolasjonsevne selv når plagget
er vått.
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PURE

ECO BABY
WOOL
100 % økologisk ull
GOTS og ICEA-sertifisert garn
Produsert i Italia

Anbefalt strikkefasthet I:
28 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm.
Strikkefasthet II:
32 m i glattstrikk
på p 2,5 = 10 cm.
50 gram = ca 160 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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