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Klimastreik-votter!
Skal du streike for klimaet og trenger noe å gjøre? Er du i isolasjon og vil lære noe nytt? Da kan du 
strikke disse kule vottene, lua, eller pannebåndet!

Om vottestrikk er nytt for deg, er det en flott guide her, med forklaring av begreper og linker til alle 
teknikkene man trenger å kunne: https://lagdetselvdavel.wordpress.com/2015/11/29/181/

For å lage disse plaggene, trenger du garn og pinner for å få riktig strikkefasthet. Strikkefasthet 
påvirker hvor stramt/løst stoffet blir, og dermed påvirker størrelsen. For stor strikkefasthet gir et 
større plagg, liten strikkefasthet gir mindre plagg.

Strikkefastheten vi bruker i oppskrifta er 24 masker per 10 centimeter, som gir ei 10 cm bred vott. 
Dette kan variere ut fra garn, type pinner, og hvor stramt du strikker Strikk en lapp med garnet 
først, og mål ti centimeter, tell maskene over de ti centimeterne. Har du 24 masker, har du rett 
fasthet. Har du flere enn 24, har du for høy fasthet, har du færre, har du for lav fasthet.. Det kan 
være litt keitete, men husk at det er bedre å bruke litt tid på dette i starten enn å ende opp med et 
plagg i feil størrelse :)

(strikkefasthet kan endres om du vil. For større størrelse: minsk strikkefastheten, og for mindre 
størrelse, øk den)

OPPSKRIFT
Legg opp 52 masker med hvitt på pinne 3 (eller den pinnestørrelsen du bruker for riktig 
strikkefasthet) og strikk ribbestrikk (to rett, to vrang) i 5 centimeter, eller den lengden du vil 
mansjetten (delen rundt håndleddet) skal bli. Når du har strikket ferdig mansjetten, strikker du en 
omgang rett hvor du øker 4 masker jevnt (hver trettende maske) (totalt 56 masker). Så strikker du 
etter diagrammet nedenfor. Delen med lysere grønnfarge er til tommelen. Når du har strikket 23 
runder, altså har strikket ferdig tommelkilen (det lysegrønne mønsteret) legger du de 11 
tommelmaskene på tråd til senere, og legger opp 11 nye over. (om dette er forvirrende, se linken 
overfor.) Når du har strikket ferdig votten, plukker du opp maskene på tråden, de 11 maskene du la 
opp over, og plukk opp ei maske i hver side av tommelen, så du har 24 masker totalt. Strikk så 
tommelen etter diagrammet. Har du spørsmål, så er det bare å se på linken eller sende meg en 
mail (hedvig@mytting.com)

Diagram tommel:
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Diagram votter:


