
Ullungens votter
Basisoppskrift 1-6 år fra strikkeboken Ullungen

STØRRELSER: 1 år (2 år) 3-4 år (5-6 år)
Omkrets hånd: ca 12,5 cm (13,5 cm) 15,5 cm (16,5 cm) - Lengde hånd: ca 10,5 cm (11 cm) 12 cm (12,5)

PINNER: 3 mm settpinner, 3,5 mm settpinner

STRIKKEFASTHET: 22/10 i glattstrikk

NØSTER: 1 nøste alle størrelser

Modellene er strikket i: Du store alpakka Sterk - 822 Grå melert, Drops Cotton Merino - 11 Skogsgrønn



LEGG OPP:

26 (28) 32 (34) m på p 3.
Strikk vrangbord 1r/1vr i 5-6 cm.
Bytt til p 3,5. Strikk 1 omg r og øk 2 m jevnt fordelt.
(= 28 (30) 34 (36) m toalt på p.)
Strikk r ca 2,5 (2,5) 3 (3) cm. 
Strikk inn en tråd (helst bomull) over 5 (6) 7 (8) 
m til tommel. Sett disse 5 (6) 7 (8) m tilbake på 
venstre p. Strikk r som vanlig over alle m.
Strikk r ca 6 (6) 6,5 (7,5) cm (eller til det er ca  
2 (2,5) 2,5 (2) cm til toppen av langefingeren).

Strl (2 år) og 3-4: Strikk 1 omg r, fell 2 m jevnt fordelt.
(= (28) 32 m totalt på p.)
Alle strl: Strikk 1 omg 2r, 2rsm  
(= 21 (21) 24 (27) m igjen på p.)
Strikk 1 omg r.
Strikk 1 omg 1r, 2rsm.  
(= 14 (14) 16 (18) m igjen på p.)
Strikk 1 omg r.
Strikk 1 omg 2rsm over alle m.  
(= 7 (7) 8 (9) m igjen på p.)
Klipp tråden, træ den gjennom resterende m, 
stram og fest.

TOMMEL:

Med p 3,5, plukk opp de 5 (6) 7 (8) m over 
tommeltråden, og tilsvarende under. Fjern tråden.
Plukk opp 1 m i hver side og strikk disse
2rsm med sidemaskene på første omg.
(= 10 (12) 14 (16) m totalt på p.)

Strikk r ca 2,5 (3) 3,5 (4) cm.
Strikk 1 omg 2rsm over alle m.
(= 5 (6) 7 (8) m igjen på p.)
Strikk 1 omg r.

Klipp tråden, træ den gjennom resterende m,
stram og fest.

Det blir kjempefint med dobbel vrangbord! Da 

strikker du vrangborden 10-12 cm og samstrikker 

oppleggskanten på siste runde med vrangbord. 

Eventuelt så kan du sy den opp etterpå, eller bare

brette den uten feste.

Boken Ullungen kan du finne hos www.strikkezilla.no!

ULLUNGENS VOTTER

OPPSKRIFT: vokkanika

MODELLER: strikkezilla, vokkanika

DESIGN: Nika grafisk

FOTO: strikkezilla

FORKORTELSER:

m = maske
p = pinne
r = rett
vr = vrang
omg = omgang
2rsm = to masker rett sammen


