
Lykkesko- votter 

 

Garn med strikkefasthet 21m = 10 cm  f.eks. Dale Falk, Peer gynt eller Smart 
 

Farge og garnmengde:  100 g;  brun  
 50 g: lys rosa  

 
Pinner:  nr. 4  

 

Merk; jeg har valgt å brodere på hesteskoene med maskesting på til slutt for å unngå lange tråder, 

men det er mulighet for å strikke inn hesteskoene inn underveis- om du strikker inn hesteskoene 

underveis begynner du mønsteret når du har satt de 16 maskene til tommelen på tråd. 

1. Legg opp 44 masker i brunt fordelt på fire strømpepinner.  

2.  I brunt garn: strikk en omgang rett. Strikk vrangbord med 1 rett, 1 vrang i alt 8 cm.  

3.  Strikk 4 omganger rettstrikk 

4. Begynn så økningen til kilen slik: strikk til 1 maske står igjen på 2. pinne, øk 1 maske, strikk 1 
maske (siste), strikk 1 maske (første) på 3. pinne, øk 1 maske. Nå har kilen 4 masker. Fortsett 
økningen hver 2. omg., 2 masker mer på kilen for hver gang til 16 masker.  

5. Sett de 16 maskene på en tråd.  

6. Legg opp 2 masker under tommelen- tilsammen 44 masker på pinnen.  

7. Strikk videre i glattstrikk til 11-12 cm.  

8. Fell slik; strikk 2 masker sammen på slutten av hver pinne til det står 10 masker igjen. Fell 
helt av ved å trekke tråden gjennom alle maskene. 

9. Tommelen strikkes i brunt slik: Ta opp masker fra tråden, plukk opp tre masker under 
tommelen- til sammen 19 masker. Strikk to omganger. Fell en maske hver 2. omg. 3 ganger 
under tommelen, til det står 16 masker igjen. Strikk til tommelen er ca. 6 cm lang. Strikk kun 
med blå mens du feller av på samme måte som lillefinger.  

10. Strikk en vott til på samme måte. 

11. Border så på hesteskoene med maskesting på forsiden av hver av vottene etter mønsteret. 

Øverste del av mønsteret starter rett før felling begynner. Begynn å broder maskestingene 

fra øverst og nedover etter mønsteret. 

12. Fest tråder. 

  



Mønster; 

 

 Lys rosa 

 Brun 

 

  

 


