En fugl i hånden
En fugl i hånden er bedre enn ti på taket, heter det. Altså: man vet hva
man har, men ikke hva man får.
Her får du iallfall et morsomt vottemønster av meg. Mønstret er ikke til
kommersielt bruk, ellers kan du strikke så mange par du bare vil! Disse
vottene er lange og gode, og rekker lenger enn bare til håndleddet.

(c) 2008 Jorid Linvik
Garn: her er det brukt Daletta fra Dalegarn, 1 nøste sort (nr 0090) og et nøste gråblått
(nr 5762) Anbefalt pinnetykkelse på garnet er 2,5, her er det brukt pinne nr 3.
De røde motivene skal broderes på i etterkant, bruk en garnrest i tilsvarende tykkelse
som resten.

Lykke til med
strikkingen!
Mønster neste side:

Tommel

Legg opp 58 m på pinne nr 3. Strikk først 3 omg 1 r, 1 vr
med mønsterfarge. Strikk videre etter mønstret, rettstrikking.
Der det blir flere masker etter hverandre med samme farge,
tvinnes trådene på baksiden etter ca hver 5. m for å unngå
lange tråder inni votten. Tommel: (markert med rød linje)
Strikk med en løs hjelpetråd over de 11 m. Sett disse
maskene tilbake på pinnen og strikk videre etter mønstret.
Felling: fell 1 m på hver side av kantmaskene i hver omg
slik: før kantmasken strikk de to siste m r sammen med
mønsterfarge, etter kantmasken: ta første m løst av, strikk
neste med mønsterfarge og løft den løse masken over. På
siste omgang strikk også kantmasken sammen med de to
som strikkes sammen. Sy sammen med maskesting over de
12 siste maskene med mønsterfarge.
Tommel: ta ut hjelpetråden, sett de 11 maskene over på
pinnen og ta opp 11 m på den andre siden. Øk 2 m i hver
side ved å plukke opp masker = 26 m. Etter 15 omg felles
tommelen av . Fell av som på hånden, men uten kantmaske. Trekk tråden gjennom de siste 6 m. Fest alle trådene.
Broder med maskesting og rødt garn over et av hjertene på
forsiden av votten, og broder en fugl midt i håndflaten.
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