
Lyngsvotter 

 
 

Garn: Drops Air 

 01 Natur: 50 g i alle størrelser 

 14 Lyng: 50 g 

 

Strikkefasthet: 18 masker = 10 cm på pinne nr. 5. 

 

Pinner: Settpinne nr. 3,5 og 4 

 

Arb strikkes rundt på settp. i glattstrikk 



 

1. Legg opp 40 m på settp 3,5 med natur og strikk 1 omgang rett.  

2. Strikk vrangbord (= 1 r / 1 vr) i 5 cm i natur.  

3. Bytt til settpinne nr. 4, strikk 1 omgang rett i natur der det felles 4 masker jevnt fordelt = 36 

m.  

4. Strikk mønster M1. 

5. Strikk videre i glattstrikk med fargen lyng til arbeidet måler 9 cm.  

6. Øk så 1 maske på hver side av første m på omgang til tommel. Gjenta økningen på hver side 

av de økte m på hver 2.omg totalt 5 ganger = 46 m.  

7. Nå settes de 11 tommel-m på 1 tråd.  

8. Strikk 1 omgang og legg opp 1 ny m bak tommelen = 36 m.  

9. Strikk videre i lyng til arbeidet måler ca. 22 cm (prøv evt votten på, det gjenstår nå ca 4 cm til 

ferdig mål).  

10. Sett et merke på hver side av votten (= 1 maske før 1. maske og et maske etter 18. maske) 

11. På neste omgang byttes det til natur, og felles det i hver side slik: Strikk til det gjenstår 3 

maske før merket, strikk 2 rett sammen, 2 rett, ta 1 maske løs av pinnen som om den skulle 

strikkes rett, 1 rett, løft den løse masken over. Gjenta fellingen på hver 2.omgang 2 ganger 

til, deretter på hver omgang 4 ganger = 8 masker igjen på pinnen.  

12. På neste omgang strikkes maskene 2 og 2 rett sammen.  

13. Klipp tråden, trekk den gjennom de resterende m, snurp sammen og fest godt. 

 

TOMMEL: 

1. Sett de 11 tommelmaskene fra tråden tilbake på settpinne 4 og plukk i tillegg opp 4 masker i 

kanten på baksiden av tommelmaskene med fagen lyng = 15 m.  

2. Strikk 1 omgang med lyng, 1 omgang hvit, 1 omgang lyng, 2 omganger hvit, 1 omgang lyng, 3 

omganger hvit, 1 omgang lyng. Der etter strikkes resten av tommelen i hvit. 

3. Strikk glattstrikk rundt til selve tommelen måler ca 5 cm (prøv evt votten på, det gjenstår nå ca 

½ cm til ferdig mål).  

4. Strikk 2 omganger rett SAMTIDIG som alle maskene strikkes 2 og 2 rett sammen på begge 

omgangene.  

5. Klipp tråden, trekk den gjennom de resterende maskene, snurp sammen og fest godt. 

 

 

VENSTRE VOTT: 

Strikk som høyre vott, men speilvendt, dvs det økes til tommel på hver side av siste maske på 

omgangen (istedenfor på hver side av første m på omg). 
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