
Viking Odin 
 

Votter til brusboks 
 

Størrelser:                                                        dame        herre 

GARNALTERNATIV: Viking Odin (100% ull, superwash), 

nøster à 100 gr. 

 

 

Multifarge 822                                                      1            1 nøste 

 

pinner og tilbehør: settp nr 4 ½ og 5. 

 

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 5 måler ca 10 

cm. Husk at strikkefastheten må stemme for et vellykket 

resultat. 

 

VOTTER 

Legg opp 34-38 m på p nr 4 ½ . Strikk 7 cm rundt i 

vrangbordstrikk med 1r, 1 vr. Skift til p nr 5 og fortsett i 

glattstrikk til arb måler ca 13-14 cm. Sett et merke i hver side.  

Felling til tommel: strikk 1 r etter merket, sett de neste 5-6 m 

over på en hjelpep/tråd til tommel. Legg opp igjen 5-6 m bak 

disse. Strikk 2 omg glattstrikk. Strikk nå vrangt over de 17-19  

maskene på undersiden av votten. Disse er til å plukke opp 

masker fra til slutt. Fortsett rundt i glattstrikk til votten måler 

passe lengde, eller ca 22-23 cm. Strikk vrangt på de 17-19 m på 

undersiden av votten (til å sy lommen fast i til slutt). Fell nå 

videre for topp i hver side ved å strikke 2 m vridd rett sammen 

foran merket, og 2 m rett sammen etter merket. Fell slik i hver 

side på hver 2. omg i alt 4-5 ganger, deretter på hver omg til det 

står igjen 6-6 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 

resterende m. Fest tråden godt på vrangen. 

Tommel: Sett de 5-6 m over på p nr 5, plukk opp 5-6 m bak 

disse + 1 m i hver side = 12-14 m. Strikk rundt i glattstrikk til 

tommelen måler ca 6-7 cm (eller ønsket mål). Klipp av tråden og 

trekk den gjennom de resterende m. Stram tråden og fest den 

godt på vrangen.  

Strikk den andre votten likt, men uten rillene til «lomme», dette 

skal kun strikkes på den ene votten. 

 

«Lomme»: Plukk opp masker fra den nederste rillen på innsiden 

av votten (i alt 17-19 m). Strikk glattstrikk frem og tilbake til 

«lommen» måler ca 12 cm (ta evt mål med en boks). Fell av og 

sy «lommen» pent til langs øverste del av votten (i de vrange 

maskene). 

 

«Bunn til lomme»: Plukk eller strikk opp ca 22 m - langs 

lommekanten  – og ca  10 m langs sidemerket på votten (= 

undersiden av boksholderen). Tallet må være delelig med 4. 

Strikk 3 omg glattstrikk. Fell nå ved å strikke 2 m rett, 2 m rett 

sammen som gjentas omg rundt. Strikk 1 omg uten felling. 

Gjenta fellingen igjen, men nå med 1 m mellom hver felling. 

Strikk 1 omg uten felling. Fell til slutt ved å strikke 2 og 2 m rett 

sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den gjennom  de 

resterende maskene. Stram godt og fest tråden på vrangen.   

Strikk den andre votten lik, men speilvendt (med tommel i 

motsatt side), og «bunn» av lomme i nederste kant. 


