
 

(Idiotsikret♥) oppskrift – NTNUI-votter:  

SJEKK FØRST:  

- Har 2 nøster til S, 3 til L/M av Sandnes Garn «Fritidsgarn» i fargen 

«Naturhvit 1012». 

- Har riktige (og mange nok = 5) pinner i størrelse 7mm 

- Strikker ca. så stramt at det blir 13 masker på bredden per 10 cm. 

- Størrelsene står skrevet som «(S) M (L)» i oppskriften 

-  «Et lite merke» kan være en maskemarkør, en sikkerhetsnål, en liten 

løkke av et garnstykke etc.  

- Glattstrikk = vanlig rettstrikk 

- 2 rett sammen = 2 strikkes «som om de var en» → blir til 1.  

- HUSK å ikke strikke to høyrevotter (det skjer tilnærmet hver gang…) 

 

HOW TO: 

Legg opp (26) 30 (34) masker litt løst på pinnene. 

Fordel maskene over tre eller fire pinner og strikk 

glattstrikk rundt i (13) 15 (17) omganger. 

Strikk så (6) 8 (10) omganger slik: 

1. omgang: (strikk 1 rett, ta en maske løs av med 

tråden bak arbeidet).  

Gjenta parentesen til omgangens slutt.  

2. omgang: strikk rett  

Gjenta disse to omgangene totalt (3) 4 (5) ganger – 

dvs. totalt (6) 8 (10) omganger med litt «ribb». 

Strikk så (11) 12 (13) omganger glattstrikk.  

Høyre vott: på neste omgang: strikk til det gjenstår 

(6) 6 (7) masker i siden. Strikk så de siste (6) 6 (7) 

maskene med en annen stump – «hjelpetråd». Sett 

maskene tilbake på venstre pinne og strikk de på ny 

med hovedtråden.  



Venstre vott: Strikk de første (6) 6 (7) maskene med en hjelpetråd. Sett 

maskene tilbake på venstre pinne og strikk de på ny med hovedtråden. Strikk 

omgangen ut.  

Strikk (24) 26 (28) omganger glattstrikk.  

Legg to nye markører i hver side – dvs. (13) 15 (17) 

masker til hver del (undersiden og oversiden).  

    

Fell masker ved fingrene slik:  

1. omgang: (Strikk til det er 3 masker igjen før side-merket. 2 rett sammen, 2 

rett,  flytt en rett over uten å strikke den, 1 rett, trekk den «ustrikkede» over den 

strikkede).  

Gjenta parentesen en gang til → har felt av 2 maker på hver side av votten.  

2. omgang: strikk rett.  

Gjenta omgangene ovenfor til du har 10 masker igjen. 

Strikk 2 rett sammen omgangen rundt. Klipp garnet, trekk tråden gjennom de 

gjenstående maskene og fest den godt på innsiden.  

 

TOMMEL:  

Trekk forsiktig ut hjelpetråden, og sett de (6) 6 (7) maskene 

fra undersiden på en pinne, og (6) 6 (7) fra oversiden på en 

pinne. Plukk også opp en maske fra hver side ( dvs. mellom 

de to pinnene), slik at det totalt nå er (14) 14 (16) masker. 

Fordel disse over tre eller fire pinner og strikk rundt i 

glattstrikk (14) 15 (16) omganger.  

Fell ved å strikke 2 rett sammen omgangen rundt på neste 

omgang = (7) 7 (8) masker igjen. Strikk 1 omgang. (1) 1 (0) 

rett, så 2 rett sammen omgangen rundt. Klipp garnet og trekk 

tråden gjennom de siste 4 maskene. Fest tråden godt på 

innsiden.  



 

SUPERSTRIKKE-BABES OG -DUDES SPESIAL:  

HEKLET KANT:  

Hekle med bunnfargen og nål nr 5 slik: Fest tråden med en kjm, *3 lm, 1 st i 1 

lm, hopp over 2 masker, 1 fm*. Gjenta * * omgangen rundt.  

 

BRODERING: 

Broder NTNUI-fargestriper med maskesting midt oppe på hånden. Søk 

«maskesting broderi» på Youtube for bra forklaring. 

 

 

 

 

  

  

 

 

TOVING:  

Vask vottene i maskin på 30 grader finvask med vanlig vaskemiddel. Ta ut 

vottene og form de etter smak og behag mens de fremdeles er våte/fuktige og la 

de tørke flatt.  


