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KJÆRESTEVOTTENE “HÅND I HÅND”

Reflex (61 % Ull, 26 % Polyamid, 13 % Refleksgarn. Nøste ca. 50 g = 64 m)
Raggi (70 % Ull ”Superwash”, 30 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
Miniakryl Metallic (92 % Akryl, 8 % Metallic. Nøste ca. 10 g = 36 m)
GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Ca. 14 m x 22 p glattstrikk med dobbelt garn på p 6 mm = 10 x 10 cm.
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Én størrelse: Herre + dame + dobbelvott
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Lengde: Ca. 24 cm. Bredde: Ca. 12 ½ cm.
FOTOMODELLER Ida Göransson, Victor Holmgren
HÅR & MAKEUP Moa Ljungkrantz
Lengde: Ca. 22 cm. Bredde: Ca. 10½ cm.
TAKK TIL Hemlingbystugan, B. Young – Valbo
Lengde: Ca. 24 cm. Bredde: Ca. 18 cm.
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
Ca. 140 g (fg 34101)
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
Ca. 140 g (fg 1500)
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.
Restegarn i Miniakryl til broderier og dusk (blått + rødt)
6 mm
6 mm, 80 cm (til magic loop)
Maskeholdere eller en liten tråd i kontrastfarge (til tommelen)
Heidi Hug Bergsten E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

• 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.

FORKORTELSER

fg=farge, ggr=ganger, =maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r= rett, sm=sammen, mb=maskebue, vr=vrang

FORKLARINGER

Vottene strikkes i dobbelt garn, en tråd Raggi og en tråd Reflex.
Høyre og venstre vott strikkes likt. Siden tommelen sitter på siden av votten, kan de brukes på begge sider.
Dobbelvotten strikkes lettest sammen etter mansjettene ved å bruke en lang rundpinne og en teknikk som kalles magic
loop (søk gjerne på Järbo Garn på Youtube).
Tips: Strikk gjerne en enkel vott til hver og en dobbelvott som kan brukes når dere går på tur sammen og vil holde
hverandre i hendene og også være varme på hendene.
Refleksgarnet gjør at dere også synes godt i mørket!
Perlestrikk: 1. p: 1 r, 1 vr. 2. p: 1 vr, 1 r.
Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, bakfra og med venstre p og strikk den r.

VOTT DAME/HERRE

Med dobbelt garn, en tråd av hver av Raggi og Reflex, legger du opp 30/34 m på strømpep eller rundp (til magic loop)
og fordel m jevnt på 4 eller 2 p. Strikk 8 omg perlestr rundt. Strikk videre 6 omg glattstr (= r på alle omg).
Deretter økes til tommelen:
På 1. p: strikk til det gjenstår 1 m, øk 1 m, strikk 1 r.
På 2. p: strikk 1 r, øk 1 m, strikk ut omg.
Strikk 1 omg uten økninger.
Neste omg: På 1. p: Strikk til det gjenstår 2 m, øk 1 m, strikk 2 r. På 2. p: Strikk 2 r, øk 1 m, strikk ut omg.
Forts slik og øk til tommelen på annenhver omg til det er 10/12 nye m til tommelen (5/6 på 1. p og 5/6 på 2. p).
Du strikker altså 2 m mer for hver økningsomg, 1 m på hver p.
Strikk 1 omg uten økninger.
Neste omg: Strikk frem til tommelens m, sett de 10/12 m til tommelen på en maskeholder eller en tråd. Legg opp 2 nye
m (1 m på 1. p og 1 m på 2. p), strikk ut omg.
Forts å strikke rundt til votten måler ca. 19/20 cm fra mansjetten.
Begynn å felle til toppen på votten:
Med strømpepinner:
På 1. og 3. p: Strikk til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1 r.
På 2. og 4. p: Strikk 1 r, 2 vridd r sm (= strikk i bakre mb), strikk ut p.
Med magic loop:
På 1. og 2. p: Strikk 1 r, 2 vridd r sm (= strikk i bakre mb), strikk til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1 r.
Strikk 1 omg uten fellinger.
Gjenta fellingsomg annenhver omg ytterligere 2 ggr, strikk 1 omg uten økninger og fell deretter på hver omg til det er
totalt 10 m igjen.
På neste omg: *Strikk 1 r, ta 1 m løs av, strikk 2 r sm, trekk den løse m over den sammenstrikkede, 1 r*, gjenta *-* en
gang til (= 6 m igjen).
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m, stram til og fest godt.
Tommel:
Plukk opp 4 m mellom tommelen og votten og de 10/12 m fra tråden i tommekilen og fordel dem på 4 strømpepinner.
Strikk rundt til tommelen måler 5½/7 cm fra opplukkingen. Felling: På neste omg: Strikk 2 r sm ut omg (= 5/8 m igjen).
På herrevotten: Gjenta felllingsomg 1 gang til (= 4 m).
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m, stram til og fest godt.

DOBBELVOTT

Mansjett 1 - herre: Med dobbelt garn (en tråd av hver av Raggi og Reflex) legger du opp 34 m på strømpepinner eller
rundpinne (til magic loop) og fordeler maskene jevnt på 4 eller 2 pinner. Strikk 8 omg perlestrikk rundt. Strikk så videre
4 omg glattstrikk. Klipp av garnet og sett maskene på en maskeholder eller en tråd.
Mansjett 2 - dame: Med dobbelt garn (en tråd av hver av Raggi og Reflex) legger du opp 30 m på strømpepinner eller
rundpinne (til magic loop) og fordeler maskene jevnt på 4 eller 2 pinner. Strikk 8 omg perlestrikk rundt. Strikk så videre
4 omg glattstrikk.
Selve votten: Sett de hvilende m fra mansjett 1 inn på p igjen (strømpepinner eller rundpinne/magic loop) og fordel m
jevnt på 4 eller 2 pinner. Halvparten av m = vottens overside og de resterende m = vottens underside.
Strikk mansjettene sammen til en dobbelvott og fell samtidig 6 m jevnt fordelt på hver vottehalvdel = 48 m.
Fortsett å strikke rundt til arbeidet måler ca. 21 cm.
Begynn nå å felle til toppen på votten:
På oversiden og undersiden: Strikk 1 r, 2 vridd r sm (= strikk i bakre mb), strikk til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1 r.
Gjenta fellingene på hver omg til det er 8 m igjen.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m, stram til og fest godt.

MONTERING

Sy igjen det lille hullet som dannes ved sammenstrikkingen av mansjettene på dobbelvotten.
Fest alle løse tråder på vottene.
Tvinn garn til snorer med hvitt og rødt/blått garn, blandet. Trekk snoren inn i en m i siden på votten, brett snoren dobbelt
og la den tvinne seg. Knytt en knute innenfor enden, klipp over enden og løs opp trådene så det dannes en liten dusk.

BRODERI

Tegn av hjertemotivene på et ark, klipp dem ut og nål dem fast på oversiden på votten. Et hjerte på dame-, respektive
herrevotten og to hjerter som ligger over hverandre på dobbelvotten.
Brodér med dobbel tråd av Miniakryl metallic og stilkesting.
Ca. 6 cm

Ca. 7 cm
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