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Votter

dame og herre

Garn: Rauma Finullgarn eller Pt2
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Strikk og tov nr 9

Votter
Garn: Rauma Finullgarn eller Pt2
Grunnoppskrift:
Alt 1: Turkis 483/27
Alt 2: Rød 469/61
Alt 3: Rosa 456/53
A:
Natur 403/82
B:
Natur 403/82

Str.

dame (herre)
100 g pr par

lys blå 4406/90 hvit
401/0
lys grå 404/83 mørk grå 414/84

50 g av
hver farge

Veil. pinnenr: strømpep 5½
En heklenål til å knyte frynser med
Strikkefasthet: (før toving!) 17 m glattstr med enkelt garn
på p 5½ = 10 cm.
Grunnoppskrift: Legg opp med enkelt garn 58 (64) m på strømpep
5½. Strikk glattstrikk, og fell 4 m jevnt fordelt på hver 8. omg 3 ggr, =
46 (52) m igjen. Strikk til arb måler 13 cm. Begynn øking for tommel
kilen ved å øke 1 m på hver side av den første m på neste omg. Strikk
4 omg og øk 1 m på hver side av de 3 første m på omg. Øk slik på
hver 5. omg (med 2 m mer mellom økingene for hver gang) til det er
9 m i kilen, = 54 (60) m på omg. Strikk til arbeidet måler 22 cm. Sett
alle kilem på en tråd, legg opp 9 nye m over de på tråden og strikk
rundt i 11 (13) cm. Fell 6 m jevnt fordelt på neste omg og strikk 6 omg
uten felling. Fell 6 m jevnt fordelt på neste omg og 5 omg uten felling.
Fell slik, 6 m jevnt fordelt på omg med 1 omg mindre mellom fellings
omg for hver gang til det er igjen 12 (18) m. Strikk 1 omg, deretter 2
og 2 m sammen ut neste omg. Kutt av garnet, trekk det gjennom m
og fest.
Tommel: Sett m fra tråden på p, strikk opp 1 m i hver side + 9 (10) m
på oversiden av hullet og strikk rundt i glattstr med disse 20 (21) m i
7 (8) cm. Fell 4 m jevnt fordelt på neste omg + 3 omg uten felling.
Fell 4 m på neste omg + 2 omg uten felling. Fell 4 m på neste omg.
Kutt av garnet, trekk det gjennom m og fest.
Frynser: Knytt 1 frynse i hver m rundt hele åpningen, 1 rille nedenfor
opplegget.

1 A: Strikk iflg grunnoppskriften den ene votten slik: Opplegg + 7
cm natur, 5 cm lys blå, 13 cm hvit, 4 cm natur og resten med lys blå.
Tommel med hvit. Den andre votten: Opplegg + 7 cm natur, 4 cm hvit,
14 cm lys blå og resten med natur.
Tommel med lys blå.
1 B: Strikk iflg grunnoppskriften den ene votten slik: Opplegg + 7
cm mørk grå, 5 cm natur, 13 cm lys grå, 4 cm mørk grå og resten med
natur. Tommel med lys grå. Den andre votten: Opplegg + 7 cm mørk
grå, 4 cm lys grå, 14 cm natur og resten med mørk grå. Tommel med
natur.
Toving: I maskin på 40 grader.

Toving av strikkede plagg
Toving i maskin
Tov plagget i maskin på 40 grader lettstelt/kortprogram, med full sentrifugering.

Det å tove strikkede plagg i maskin gir individuelle, personlige plagg.
Resultatet kan aldri garanteres 100 prosent. Vaskemaskiner vasker
med forskjellig kraft og vannmengde. Din egen strikkefasthet spiller også en vesentlig rolle. Derfor er det svært viktig at du er nøye
med forarbeidet slik at ditt strikkeplagg skal få tilnærmet de samme
målene som på oppskriften.

Etterbehandling
Strekk/form plagget etter de oppgitte «etter vask mål», og la det
tørke flatt. Om ønskelig kan det brukes en stiv børste (ikke med metallbust) til å børste ullen opp slik at plagget får et flosset uttrykk.
Når plagget siden skal vaskes behandles det som et vanlig ullplagg.

Prøvelapp
Før du begynner på plagget må du strikke en prøve. I oppskriften er
det oppgitt strikkefasthet før toving. Strikk en prøvelapp 10 x 10 cm.
Hvis strikkefastheten ikke stemmer, må du lage ny prøvelapp med
tykkere eller tynnere pinner.

Mislykket?
Har plagget tovet for lite kan det toves igjen, til du oppnår ønsket
resultat. Problemet er størst om det har tovet for mye. Det kan i noen
tilfeller rettes ved å fukte plagget på nytt og dampe det med strykejern mens du strekker i det.

Størrelsen på plagget
I maskin toves store plagg lettere enn små plagg. Skal du tove små
plagg kan du legge et håndkle i maskinen samtidig.

Lykke til!
Tovede plagg er spennende å lage, og har unik kvalitet. De er lette
og gode i bruk.

Garn
For å oppnå ønsket effekt må en bruke kardegarn, kamgarn bør ikke
brukes. Bleket garn egner seg ikke. Det hender at ulike farger gir
ulikt resultat.

KONTROLLÉR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du
skifte p. Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere,
bruk tynnere p.

Vaskemiddel
Vi anbefaler at det brukes flytende vaskemiddel uten enzymer.
Grønnsåpe gir best resultat, men i maskin vil plagget toves også om
du ikke bruker vaskemiddel.
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