
OKTOBERVOTTER
Finvotter til barn



Oktobervotter
Etterkommeren til rosa i oktober voksenvotter og -lue er oktobervottene

Deilige votter med smockmønster

Størrelse
1-2 år (3-4 år) 5-7 år (8-10 år)

Strikkefasthet
22 m / 10 cm glattstrikk

Pinner: 
3,5 mm settpinner

eller det som gir deg riktig strikkefasthet

Garn:
Majastrikk Rosa Oktobergarn

290 m/100 g, 100% norsk lammeull

Modell: 
1-2 år, ca 23 g.

Denne oppskriften er ikke testet, derfor er ikke garnmengde anslått. 
Feil kan også forekomme.

Strikk vottene i hvilket som helst garn som gir deg riktig strikkefasthet



Smockmønster: *Tell 3 m til v på v p 
(1 r, 1 vr, 1 r) og stikk p inn etter disse. 
Hent tråden bak arb med h p mellom m, trekk den opp foran arb 
og sett den på v p slik at tråden går rundt de 3 m og samler de. 
Strikk tråden rsm med første m på p. 
Strikk 1 vr, 1 r, 1 vr* 
Gjenta partiet mellom stjernene** ut omg. 
Strikk 1 omg med r over r og vr over vr. 

Nå forskyves mønsteret:
Strikk 1 r, 1 vr
**Tell 3 m til v på v p 
(1 r, 1 vr, 1 r) og stikk p inn etter disse. 
Hent tråden bak arb med h p mellom m, trekk den opp foran arb 
og sett den på v p slik at tråden går rundt de 3 m og samler de. 
Strikk tråden rsm med første m på p. 
Strikk 1 vr, 1 r, 1 vr* 
Gjenta partiet mellom stjernene** til det står igjen 2 m på omg. 
Trekk tråden rundt de 2 siste og den første m på omg, strikk rsm 
med 1. m på v p og fortsett i 1 omg med r over r og vr over vr.

Strikk avsnittene annenhver gang. 

Legg opp 28 (32) 36 (40) m på p 3,5
Strikk ribbestrikk 1 rett, 1 vrang rundt i 2 omg. 
Strikk smockmønster til arbeidet måler ca 5-6 cm fra 
oppleggskanten. 

Del opp votten først i 15 (15) 19 (19) m håndbak, som fortsatt 
skal strikkes i mønster, og så 13 (17) 17 (21) m håndflate som skal 
strikkes i glattstrikk. Strikk 1 omg rundt og fortsett så rundt mens 
du øker til tommelkile.

Tommelkile høyre hånd: Øk 1 mv, 3 r, øk 1 mh. 
Strikk 1 omg uten økning.
Øk 1 mv. 5 r, øk 1mh
Fortsett rundt og øk annenhver omg, med 2 m mer mellom 
økningene for hver gang, totalt 3 (4) 5 (6) ggr. 
= 9 (11) 13 (15) m til tommelkil.

Tommelkile venstre hånd: Strikk 10 (14) 14 (18) r. 
Øk 1 mv, 3 r, øk 1 mh. Strikk 1 omg uten økning.
Øk 1 mv. 5 r, øk 1mh
Fortsett rundt og øk annenhver omg, med 2 m mer mellom 
økningene for hver gang, totalt 3 (4) 5 (6) ggr. 
= 9 (11) 13 (15) m til tommelkil.

Når glattstrikken måler ca 3,5 (4) 4,5 (5) cm settes tommelkilen 
til side på en tråd/maskeholder.  Arbeidet bør nå til overgangen 
mellom tommel og pekefinger.  
Legg opp 3 nye m over kilen med baklengs løkker. 
= 28 (32) 36 (40) m på p. 

Strikk rundt til hånden måler 7,5 (8,5) 10 (12) cm, eller arbeidet 
akkurat dekker lillefingeren. 

Begynn å felle: 
ssk, 11 (11) 15 (15) m i mønster, 2rsm, 
ssk, 9 (13) 13 (17) m r, 2rsm.
Strikk en omg uten felling. 
Fortsett å felle annenhver omg med 2 m mindre mellom hver 
felling, totalt 2 (3) 3 (4) ganger. 
Fell nå hver omg til det står igjen 8 m på p.
Klipp tråden og trekk igjennom resten av maskene, snurp 
sammen.

Tommel: Ta de 9 (11) 13 (15)  m fra tommelkilen og plukk opp 
de 3 m som ble lagt opp over tommelhullet. Plukk opp 1 m ekstra 
på hver side av kilem som strikkes sammen med sidemasken 1. 
omg for å unngå hull.  
= 12 (14) 16 (18) m på p. 

Strikk rundt til tommelen måler 3 (3,5) 4 (4,5) cm. Fingeren bør 
akkurat være dekket. Strikk 3rsm omg rundt. 
= 4 (6) 6 (6) m på p. 
Klipp tråden og trekk den gjennom resten av m. 
Snurp sammen og fest på innsiden. 

Fest alle tråder.

Oktobervotter

k = kast
r = rett
vr = vrang
m = maske
p = pinne
ggr = ganger
omg = omgang
h =  høyre
v = venstre
arb = arbeidet
mm = maskemarkør
øk 1mh = stikk venstre pinne under tråden mellom maskene fra 

baksiden, strikk rett
øk 1mv = stikk venstre pinne under tråden mellom maskene fra 

forsiden, strikk vridd rett
2rsm = 2 rett sammen
2 vrsm = 2 vrang sammen
3rsm = 3 rett sammen - ta de to første maskene løs av som om 

de skulle strikkes rett sammen, strikk 1 r, trekk de løse 
m over



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Oktobervotter

Garnet brukt i oppskriften er fra garnpakken til modersettet ”Rosa i Oktober” 
 

I flere år har det blitt arrangert rosa sløyfe-aksjoner i oktober for å støtte opp om og sette fokus på brystkreft.  
Majastrikk som tok initiativet til dette samarbeidet og har farget garnet til oppskriften har mistet både mormor og tante til brystkreft.

”Jeg har lenge ønsket å kunne bidra på en litt annen måte, og når jeg begynte å farge garn kjente jeg at jeg ønsket å farge et garn som skulle få hete Rosa 
oktober, og for hvert salg av et hespe ”Rosa Oktober” skal 30 kr gå til brystkreftforeningen.” - Line/@Majastrikk 

 
Rosa oktober er farget på sol fra Hillesvåg ullvarefabrikk og garnet er 100% Norsk lamull.


