
Blå ridevotter 

 
Garn: Dale Falk (Superwash ull)  
 
Farge og garnmengde:  100 g;  5822 (Lys blå)  

 50 g:  0010 (Hvit)  
 
Strikkefasthet: 21 m glattstrikk  =  10 cm  
 
Pinner:  nr. 4  

 

1. Legg opp 44 masker i hvitt garn fordelt på fire strømpepinner.  

2.  I hvitt garn: *strikk en omgang rett. Strikk vrangbord med 1 rett, 1 vrang i alt 6 omg.*.  

3.  Bytt til fargen lys blå og gjenta *-*.  

4. Gjenta punkt 2-3  

5. Strikk rettstrikk 4 omganger slik: 1 omg. hvit, 1 omg. blå, 1 omg. hvit, 1 omg. blå.  

6. 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.  

7. Sett de 16 maskene på en tråd.  

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

9. Strikk 4 omg. blå, 1 omg. hvit, 1 omg. blå, 1 omg. hvit. 1 omg. blå.  

10. Strikk lillefinger slik: ta av 6 masker fra over- og 5 masker fra undersiden av votten. Legg opp 
to masker ved ringfingeren, - til sammen 13 masker fordelt jevnt på tre pinner. Strikk første 
omgang i hvit og deretter annenhver omgang i blå og hvit til fingeren måler 6 cm. Strikk i blå 
mens du feller. Fell ved å strikke 2 masker sammen på slutten av hver pinne til det står 3 
masker igjen. Fell helt av ved å trekke tråden gjennom alle maskene.  

11. Ringfinger, langfinger og pekefinger strikkes i ett. Ta opp 3 masker ved lillefingeren, og fordel 
de jevnt på de fire pinnene- til sammen 36 masker. Strikk nå mønsteret (se under).  

12. Etter mønsteret strikkes en omg. blå, en omg. hvit, en omg. blå, en omg. hvit, 6 omg. blå.  

13. Fell av på samme måte som på lillefingeren til det gjenstår 4 masker. Trekk tråden gjennom 
de fire maskene.  

14. Tommelen strikkes med hvit og blå tråd i annenhver omgang slik: Ta opp masker fra tråden, 
plukk opp tre masker under tommelen- til sammen 19 masker. Strikk to omganger. Fell en 
maske hver 3. 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.  

15. Strikk en vott til på samme måte. 

 



 Hvit 

 Lys blå 

 


