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”MARTINE” TORGVANTER

TIPS & RÅD

• For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
• Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn/begynnelsen, fg=farge, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen,
vr=vrang, ytterl=ytterligere.

FORKLARINGER

Begge vantene strikkes likt, så her er det ikke noen høyre eller venstre vante.
Øk 1 m vridd mot høyre (ø1H): Ta opp tverrtråden mellom 2 m forfra med venstre p, strikk 1 r i fremre mb i den opplukkede m.
Øk 1 m vridd mot venstre (ø1V): Ta opp tverrtråden mellom 2 m bakfra med venstre p, strikk 1 r i bakre mb i den opplukkede m.

MØNSTER

Johannesurtmønsteret (er delelig med 5 m):
1. og 2. omg: *1 vr, 3 r, 1 vr*, gjenta *-* ut omg.
3. omg: *1 vr, ta 1 m r løs av med garnet bak arb, 2 r, trekk den løse m over de 2 r m, 1 vr*, gjenta *-* ut omg.
4. omg: *1 vr, 1 r, 1 kast, 1 r, 1 vr*, gjenta *-* ut omg.
Gjenta disse 4 omg.

TORGVANTE

Legg opp 44 m på strømpep nr. 3.5, fordel m på 4 p og strikk videre rundt. Pass på at du ikke vrir arb når du strikker sm
beg og slutten på omg. Strikk 7 omg vr.bord, 1 r, 1 vr. Bytt til p nr. 4.5.
Neste omg: *1 vr, 1 r, 1 kast, 1 r, 1 vr*, gjenta *-* ut omg = 55 m.
Strikk 23 omg med johannesurtmønster og avslutt med 3. omg i mønsteret.
Nå strikkes tommelkilen slik:
1. omg: 1 vr, sett markør, ø1H, 2 r, ø1V, sett markør 1 vr. Strikk videre med johannesurtmønster iflg 4. omg. Strikk ut
omg = 57 m.
2. omg: 1 vr, flytt markør, strikk r til neste markør og flytt den, 1 vr. Strikk videre med johannesurtmønster ut omg.
3. omg: 1 vr, flytt markør, ø1H, strikk r til neste markør, ø1V, flytt markør, 1 vr. Strikk videre med johannesurtmønster ut
omg = 2 m økt.
Gjenta 2. og 3. omg til det er 22 m mellom markørene, da har du avsluttet med 3. omg i mønsteret.
Neste omg: 1 vr, fjern markøren, 1 r, sett de neste 20 m på en maskeholder eller tråd, 1 kast, 1 r, fjern markøren, 1 vr.
Strikk videre med mønster som før ut omg = 55 m.
Strikk ytterl 8 omg med mønster og avslutt med 4. omg. Bytt til p nr. 3.5 og strikk vr.bord, 1 r, 1 vr til det gjenstår 2 m
på p, strikk 2 vr sm = 54 m.
Strikk ytterl 2 omg vr.bord og fell av med r og vr m.
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Tommel:
Sett m på maskeholderen inn på strømpep nr. 3.5. og fordel m på 3 p. Med nytt garn strikker du opp 2 r m fra siden på
vanten, strikk r ut omg = 22 m.
Strikk 5 omg vr.bord, 1 r, 1 vr, og fell av med r og vr m.
Klipp av garnet og fest alle løse tråder.
Strikk den andre vanten likt.
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