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Beskrivelse
Disse vottene ble designet til Hobbybodens (http://forum.hobbyboden.com)
Designalong med innleveringsfrist 1. mars 2008. For de som er vant til å
strikke votter etter tradisjonelt norsk mønster er det stort sett bare å strikke i
vei her, det eneste er tomlene som kanskje er litt mer kompliserte i starten enn
vanlig. Jeg håper også at forklaringene skal være forståelige selv om man ikke
har strikket slike votter før. Uansett er det bare å ta kontakt
(heidi@morkland.org) hvis det er noe du lurer på eller du finner feil i
oppskriften.
Materialer: Rauma finullgarn, 50 gr av nr 417, nr 428 og nr 4197 (eller velg
farge etter eget ønske). Strømpepinner 2.5 mm.
Størrelse:

Dame medium/stor (Kan selvfølgelig med tynnere pinner
og/eller tynnere garn passe til mindre hender).

Strikkefasthet: 36 m x 40 p (i mønsterstrikk)= 10x10 cm
Ferdige mål: Hel lengde fra bunn til spiss: 30 cm
Lengde fra spiss til tommel: 15 cm
Omkrets: 22 cm
Lengde tommel: 8 cm
Omkrets tommel: 9 cm

Høyre vott
Legg opp 72 m og fordel maskene på tre pinner.
Strikk *1. omgang: vrangt, 2. omgang: rett*, gjenta fra * til * 2 ganger til.
Begynn å strikke etter diagram 1 ved å lese mønsteret fra høyre mot venstre.
Gjenta mønsterrapporten ut omgangen.
Fortsett deretter med diagram 2, igjen ved å lese fra høyre mot venstre. Når du
kommer til nest siste rad på diagram 2 skal det samtidig økes 6 masker på
følgende måte; * strikk 11 m, øk 1 m i neste maske*, gjenta fra * til * ut
omgangen. Fordel nå maskene på fire pinner.
Etter at diagram 2 er fullført strikkes det videre etter diagram 3, igjen skal
mønsteret leses fra høyre mot venstre. Øk til tommelkile slik diagrammet viser.
Når du kommer til den røde linjen skal de 13 maskene under den røde linjen
settes på en tråd, og det legges opp 13 nye masker i mønsterfargene på
omgangen over den røde linjen. Deretter strikkes det videre i følge
diagrammet.
Etterhvert kommer det mange masker i bakgrunnsfargen etter hverandre, og
da lønner det seg å tvinne tråden med mønsterfarge rundt tråden med
bakgrunnsfarge på vrangsiden, med jevne mellomrom. Da unngår man lange
tråder i mønsterfargen på vrangen.
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Når fellingen starter skal det felles på følgende måte: På 1. og 3. pinne felles
det ved å ta 1 maske løs av, strikk 1 maske, og dra den løse masken over. På 2.
og 4. pinne felles det ved å strikke to rett sammen. (Eller bruk andre hhv
venstreskrånende og høyreskrånende fellinger etter eget ønske).
Fortsett videre med diagrammet, og med fellinger 4 ganger på hver runde, en
felling på hver side av de 3 sidemaskene. På siste omgang strikkes 2 de to
første maskene som i diagrammet, ta 1 maske løs av, strikk 2 masker rett
sammen, dra den løse masken over, strikk 3 masker i henhold til diagrammet,
ta 1 maske løs av, strikk 2 masker rett sammen, dra den løse masken over,
strikk siste maske. Dra tråden gjennom de resterende 8 maskene, og fest godt.
Tommel: Sett de første 7 maskene fra tråden på en pinne. Sett de siste 6
maskene på en annen pinne, plukk i tillegg opp en maske i bakgrunnsfarge og
en maske i mønsterfarge mellom forsiden og baksiden på tommelen, = 8
masker på 2. pinne. Plukk så opp en maske i siden i bakgrunnsfargen som
settes på ny pinne, plukk videre opp 6 masker i bakgrunnsfarge og 1 maske i
mønsterfarge i oppleggskanten på baksiden. (Maskefargen skal samsvare med
fargen på masken man plukker opp fra) = 8 masker på 3. pinne. På 4. pinne
plukkes det opp 1 maske i bakgrunnsfarge, 2 masker i mønsterfarge, og 3
masker i bakgrunnsfarge, i tillegg plukkes det opp 1 maske i bakgrunnsfarge
og 1 maske i mønsterfarge i siden. = 8 masker på 4. pinne. Plukk deretter opp
1 maske i bakgrunnsfargen. Denne masken utgjør første maske på 1. pinne, og
regnes som første maske i diagrammet. Strikk videre etter diagrammet for
høyre tommel. Fell som på selve votten, og dra tråden gjennom de resterende
4 maskene til slutt.

Venstre vott
Legg opp 72 m, og fordel maskene på tre pinner. Strikk *1. omgang: vrangt, 2.
omgang: rett*, gjenta fra * til * 2 ganger til. Begynn å strikke etter diagram 1
ved å lese mønsteret fra venstre mot høyre. Gjenta mønsterrapporten ut
omgangen. Fortsett deretter med diagram 2, igjen ved å lese fra venstre mot
høyre. Når du kommer til nest siste rad på diagram 2 skal det økes 6 masker på
følgende måte; * øk 1 m i neste maske, strikk 11 m*, gjenta fra * til * ut
omgangen. Fordel nå maskene jevnt på fire pinner.
Etter at diagram 2 er fullført strikkes det videre etter diagram 3, igjen skal
mønsteret leses fra venstre mot høyre. Øk til tommelkile slik diagrammet viser.
Når du kommer til den røde linjen skal de 13 maskene under den røde linjen
settes på en tråd, og det legges opp 13 nye masker i mønsterfargene på
omgangen over den røde streken. Deretter strikkes det videre i følge
diagrammet. Fell slik det er beskrevet for høyre vott. Dra tråden gjennom de
resterende 8 maskene, og fest godt.
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Tommel: Sett de første 7 maskene fra tråden på en pinne. Sett de siste 6
maskene på en annen pinne, plukk i tillegg opp en maske i bakgrunnsfarge og
en maske i mønsterfarge mellom forsiden og baksiden på tommelen, = 8
masker på 2. pinne. Plukk så opp en maske i siden i bakgrunnsfargen som
settes på ny pinne, plukk videre opp 3 masker i bakgrunnsfarge, 2 masker i
mønsterfarge, 1 maske i bakgrunnsfarge og 1 maske i mønsterfarge i
oppleggskanten på baksiden. = 8 masker på 3. pinne. På 4. pinne plukkes det
opp 6 masker i bakgrunnsfarge, i tillegg plukkes det opp 1 maske i
bakgrunnsfarge og 1 maske i mønsterfarge i siden. = 8 masker på 4. pinne.
Plukk deretter opp 1 maske i bakgrunnsfargen. Denne masken utgjør første
maske på 1. pinne, og regnes som første maske i diagrammet. Strikk videre
etter diagrammet for venstre tommel. Fell som på selve votten, og dra tråden
gjennom de resterende 4 maskene til slutt.
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English version
This pair of mittens was designed for a design knitalong at the Norwegian
forum Hobbyboden (http://forum.hobbyboden.com ), with deadline March 1st
2008. I wanted to provide an English translation of the patten, but I discovered
that I'm not used to write knitting terms in English. I also had to do the
translation in a hurry because of the deadline, so I hope you will forgive me
my spelling errors and badly written phrases:) Do not hesitate to contact me
(heidi@morkland.org) if you find errors, or if something is difficult to
understand.
Materials:

Rauma finullgarn (175m/50 gr), 50 gr of each of no 417, no
428 and no 4197 (or choose your own favourite colours). A set of
double pointed needles size 2.5 mm

Size: Women medium/large (Can of course with thinner needles and/or
thinner yarn fit smaller hands.)
Gauge: 36 sts x 40 rows (knitted in pattern)= 10 x 10 cm
Finished size:

Total length: 30 cm
Length from top to thumb: 15 cm
Circumference: 22 cm
Length of thumb: 8 cm
Circumference of thumb: 9 cm

Right hand mitten
Cast on 72 sts. Divide sts on three needles. Knit * 1. round: purl 2. round: knit
*, repeat from * to * two times more. Then start to work chart 1 by reading the
chart from right towards left, and repeat the pattern throughout the round.
Continue with chart 2, still reading from right towards left. When you reach the
second last row of the chart, work the round while increasing in the following
way: * knit 11, knit into front and back loop of next st(kfb)*, repeat from * to
* throughout the round. Then divide the sts on four needles.
Finish chart 2, and continue with chart 3, by reading the chart from right
towards left. Increase for thumb gusset as the chart indicates. When you reach
the read line, move the 13 sts below the line on a piece of waste yarn, and on
the next round cast on 13 new sts in the colours indicated in the chart. Then
continue to work the chart.
When the chart has several following sts in the background(BG) colour it
would be wise to twist the foreground(FG) colour yarn with the background
colour yarn on the inside of the mitten to avoid long loose threads on the
inside.
Decrease as follows: On 1. and 3. needle: Slip st, knit st, pull the slipped st
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over the knitted st. On 2. and 4. needle: knit two sts together. (Or use your
own favourite leftslanting and/or rightslanting decrease).
Continue as charted with four decreases on each round, one on each side of
the three side sts.
On the last row, decrease by slip st, knit two sts together, pull the slipped st
over the k2tog st.
Draw up the remaining 8 sts.
Thumb: Put the first 7 sts from the waste yarn onto a needle, and put the 6
last sts onto the 2. needle. Pick up 1 st in BG colour and 1 st in FG colour from
the side gap, and place them on the 2. needle. = 8 sts on 2. needle.
Then pick up 1 st from the side in BG colour , and place it on the 3. needle.
Then pick up 6 st in BG colour and 1 st i FG colour from the CO edge. (The
colour of the sts should match the colour of the sts on the edge), and place
them onto the 3. needle. = 8 sts on the 3. needle.
On the 4. needle, pick up 1 st in BG colour, 2 sts in FG colour and 3 sts in BG
colour from the CO edge, and pick up additionally 1 st in BG colour and 1 st in
FG colour from the side gap. = 8 sts on the 4. needle.
Then pick up 1 st in BG colour from the side. This st will be the 1. st of the 1.
needle, and counts as the first st of the right hand thumb chart. (The chart is
read from right towards left). Then continue as charted. Decrease in the same
way as for the mitten body. Draw up the remaining 4 sts.

Left hand mitten
Cast on 72 sts. Divide sts on three needles. Knit * 1. round: purl 2. round: knit
*, repeat from * to * two times more. Then start to work chart 1 by reading the
chart from left towards right, and repeat the pattern throughout the round.
Continue with chart 2, still reading from left towards right. When you reach the
second last row of the chart, work the round while increasing in the following
way: * knit 11, kfb next st *, repeat from * to * throughout the round. Then
divide the sts on four needles.
Finish chart 2 and continue with chart 3, by reading the chart from left
towards right. Increase for thumb gusset as the chart indicates. When you
reach the read line, move the 13 sts below the line on a piece of waste yarn,
and on the next round cast on 13 new sts in the colours indicated in the chart.
Then continue to work as charted. Decrease in the same way as for the right
hand mitten.
Thumb: Put the first 7 sts from the waste yarn onto a needle, and put the 6
last sts onto the 2. needle. Pick up 1 st in BG colour and 1 st in FG colour from
the side gap, and place them on the 2. needle. = 8 sts on 2. needle.
Then pick up 1 st from the side in BG colour , and place it on the 3. needle.
Pick up 3 st in BG colour, 2 sts in FG colour, 1 st in BG colour, and 1 st i FG
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colour from the CO edge, and place them onto the 3. needle. = 8 sts on the 3.
needle.
On the 4. needle, pick up 6 sts in BG colour, and additionally pick up 1 st in
BG colour and 1 st in FG colour from the side gap. = 8 sts on the 4. needle.
Then pick up 1 st in BG colour from the side. This st will be the 1. st of the 1.
needle, and counts as the first st of the right hand thumb chart. (The chart is
read from right towards left). Then continue as charted. Decrease in the same
way as for the mitten body. Draw up the remaining 4 sts.
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Chart 1

Chart 2
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Chart 3
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Chart for right hand thumb
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Chart for left hand thumb
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