


Størrelser:                                                  0/3mnd             6 mnd 

Overvidde:                                                    53                    58 cm 

Hel lengde:                                                    55                    60 cm 

Ermelengde:                                                  17                   20 cm 

MATERIALER: Viking Balder (100% ull, superwash),  
hespler à 100 gr. 

 

lilla nr 489                                                    4                   5 hespler 

 

Pinner og tilbehør: Rette p og rundp nr 6 og 7. 

+ 3 knapper levert av Perlehuset. Art nr: 904, 20mm. 

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler ca 10 
cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 
bli vellykket. 

 

Bolen 

Legg opp 64-72 m på p nr 7. Strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk 
med 1 m rett, 1 m vrang. På neste omg strikkes det hullrad slik: 
Strikk 2 m rett sammen, 1 kast som gjentas omg rundt. Strikk 
videre rundt i glattstrikk og mønster etter diagrammet. Sett 
merker i hver side med 33-37 m til forstykket, og 31-35 m til 
ryggen. Strikk til arb måler ca 33-37 cm. Fell de 3 midterste m på 
forstykket av og fortsett videre frem og tilbake til arb måler ca 
43-47 cm. Fell 4 m i hver side til ermehull (2 m på hver side av 
merket). Strikk hver del ferdig for seg. 

 

Ryggen 

Fortsett frem og tilbake i glattstrikk og mønster som før, men fell 
videre til ermehull i hver side på hver 2. p med 1,1 m (likt for alle 
størrelser). Strikk rett opp til arb måler 55-60 cm, og ermehullet 
måler 12-13 cm. Fell av. 

 

Høyre forstykke 

Strikk og fell til ermehull som på ryggen. Strikk videre rett opp 
til arb måler ca 51-55 cm. Beg fra retten og fell for halsringning 
på hver 2. p slik: Fell 3-4 m 1 gang, deretter 2 m 1 gang, og til 
slutt 1 m 1 gang. Strikk videre rett opp til forstykke måler like 
langt som ryggen. Fell av.   

Venstre forstykke strikkes likt, men speilvendt. 

 

Ermer 

Legg opp 16-18 m på p nr 6. Strikk vrangbord som nede på 
dressen. Skift til p nr 7 og strikk 1 omg rett samtidig som det 
økes jevnt fordelt til 19-21 m. Strikk videre rundt i glattstrikk og 
mønster etter diagrammet (tell ut fra midten hvor det skal 
begynnes), men sett merke midt under ermet og øk 1 m i hver 
side av dette ca hver 2½-3 cm til det er 29-31 m på p. Strikk til 
ermet måler oppgitt eller passe lengde. Fell 4 m midt under ermet 

(2 m på hver side av merket). Fortsett frem og tilbake og fell 
videre på hver 2. p med 1,1 m (likt for alle størrelser). Fell de 
resterende m av.  

 

Montering: Sy sammen på skuldrene. 

Høyre forkant: Plukk eller strikk opp ca 19-23 m langs 
forkanten på p nr 6. Strikk 4 p frem og tilbake i vrangbordstrikk 
med 1 r, 1 vr. Fell av. Sett merker for i alt 3 knapper. Det øverste 
ca 1 cm nedenfor kanten, og det nederste ca 3 cm fra kanten. Det 
3. plasseres midt mellom disse. 

Venstre forkant strikkes likt, men med knapphull (etter 2 pinner) 
tilsvarende merkene på høyre forkant. Hvert knapphull strikkes 
ved å strikke 2 m rett sammen, 1 kast.  

Hette: Legg opp 48-52 m på p nr 6. Strikk 3 cm i 
vrangbordstrikk frem og tilbake med 1 r, 1 vr. Fortsett med 
glattstrikk frem og tilbake og fell 1 m i beg av hver  4. p 4 ganger 
= 40-44 m igjen. Strikk videre uten felling til arb måler ca 15-17 
cm. Sett et merke midt på hetten og fell videre i beg av hver p 
slik: 6,7,7 m – 7,7,8 m. Legg hetten dobbel, og sy den sammen 
midt bak. Sy hetten til langs halskanten fra midt bak i nakken og 
frem mot åpningen midt foran (rynk den til bak i nakken om 
nødvendig). 

Sy i ermene, og sy i knapper. Fest alle løse tråder pent på 
vrangen. Tvinn en snor som måler ca 1 meter. Træ den gjennom 
hullraden nederst på bolen og knyt sammen. 

 

 

VOTTER (1 størrelse) 

Legg opp 16 m på p nr 6. Strikk 6 rundt i vrangbordstrikk med 1 
r, 1 vr. Skift til p nr 7 og fortsett videre rundt i glattstrikk til hele 
arb måler ca 12 cm. Sett ett merke i hver side og fell 1 m på hver 
side av dette på hver 2. omg ved å strikke 2 m vridd rett sammen 
foran merket, og 2 m rett sammen etter merket. Fell slik til det 
står igjen 4 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom m. Stram 
tråden godt og fest den på vrangen. 
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Størrelser:                                                  0/3mnd             6 mnd 

Overvidde:                                                    53                    58 cm 

Hel lengde:                                                    55                    60 cm 

Ermelengde:                                                  17                   20 cm 

MATERIALER: Viking Balder (100% ull, superwash),  
hespler à 100 gr. 

 

lilla nr 489                                                    4                   5 hespler 

 

Pinner og tilbehør: Rette p og rundp nr 6 og 7. 

+ 3 knapper levert av Perlehuset. Art nr: 904, 20mm. 

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler ca 10 
cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 
bli vellykket. 

 

Bolen 

Legg opp 64-72 m på p nr 7. Strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk 
med 1 m rett, 1 m vrang. På neste omg strikkes det hullrad slik: 
Strikk 2 m rett sammen, 1 kast som gjentas omg rundt. Strikk 
videre rundt i glattstrikk og mønster etter diagrammet. Sett 
merker i hver side med 33-37 m til forstykket, og 31-35 m til 
ryggen. Strikk til arb måler ca 33-37 cm. Fell de 3 midterste m på 
forstykket av og fortsett videre frem og tilbake til arb måler ca 
43-47 cm. Fell 4 m i hver side til ermehull (2 m på hver side av 
merket). Strikk hver del ferdig for seg. 

 

Ryggen 

Fortsett frem og tilbake i glattstrikk og mønster som før, men fell 
videre til ermehull i hver side på hver 2. p med 1,1 m (likt for alle 
størrelser). Strikk rett opp til arb måler 55-60 cm, og ermehullet 
måler 12-13 cm. Fell av. 

 

Høyre forstykke 

Strikk og fell til ermehull som på ryggen. Strikk videre rett opp 
til arb måler ca 51-55 cm. Beg fra retten og fell for halsringning 
på hver 2. p slik: Fell 3-4 m 1 gang, deretter 2 m 1 gang, og til 
slutt 1 m 1 gang. Strikk videre rett opp til forstykke måler like 
langt som ryggen. Fell av.   

Venstre forstykke strikkes likt, men speilvendt. 

 

Ermer 

Legg opp 16-18 m på p nr 6. Strikk vrangbord som nede på 
dressen. Skift til p nr 7 og strikk 1 omg rett samtidig som det 
økes jevnt fordelt til 19-21 m. Strikk videre rundt i glattstrikk og 
mønster etter diagrammet (tell ut fra midten hvor det skal 
begynnes), men sett merke midt under ermet og øk 1 m i hver 
side av dette ca hver 2½-3 cm til det er 29-31 m på p. Strikk til 
ermet måler oppgitt eller passe lengde. Fell 4 m midt under ermet 

(2 m på hver side av merket). Fortsett frem og tilbake og fell 
videre på hver 2. p med 1,1 m (likt for alle størrelser). Fell de 
resterende m av.  

 

Montering: Sy sammen på skuldrene. 

Høyre forkant: Plukk eller strikk opp ca 19-23 m langs 
forkanten på p nr 6. Strikk 4 p frem og tilbake i vrangbordstrikk 
med 1 r, 1 vr. Fell av. Sett merker for i alt 3 knapper. Det øverste 
ca 1 cm nedenfor kanten, og det nederste ca 3 cm fra kanten. Det 
3. plasseres midt mellom disse. 

Venstre forkant strikkes likt, men med knapphull (etter 2 pinner) 
tilsvarende merkene på høyre forkant. Hvert knapphull strikkes 
ved å strikke 2 m rett sammen, 1 kast.  

Hette: Legg opp 48-52 m på p nr 6. Strikk 3 cm i 
vrangbordstrikk frem og tilbake med 1 r, 1 vr. Fortsett med 
glattstrikk frem og tilbake og fell 1 m i beg av hver  4. p 4 ganger 
= 40-44 m igjen. Strikk videre uten felling til arb måler ca 15-17 
cm. Sett et merke midt på hetten og fell videre i beg av hver p 
slik: 6,7,7 m – 7,7,8 m. Legg hetten dobbel, og sy den sammen 
midt bak. Sy hetten til langs halskanten fra midt bak i nakken og 
frem mot åpningen midt foran (rynk den til bak i nakken om 
nødvendig). 

Sy i ermene, og sy i knapper. Fest alle løse tråder pent på 
vrangen. Tvinn en snor som måler ca 1 meter. Træ den gjennom 
hullraden nederst på bolen og knyt sammen. 

 

 

VOTTER (1 størrelse) 

Legg opp 16 m på p nr 6. Strikk 6 rundt i vrangbordstrikk med 1 
r, 1 vr. Skift til p nr 7 og fortsett videre rundt i glattstrikk til hele 
arb måler ca 12 cm. Sett ett merke i hver side og fell 1 m på hver 
side av dette på hver 2. omg ved å strikke 2 m vridd rett sammen 
foran merket, og 2 m rett sammen etter merket. Fell slik til det 
står igjen 4 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom m. Stram 
tråden godt og fest den på vrangen. 
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SOKKER 

Legg opp 16-20 m på strømpep nr 6. Strikk 6 cm rundt i 
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk nå hæl over halvdelen av 
maskene slik: Strikk 6-8 p frem og tilbake i glattstrikk. Strikk til 
1 m står igjen i ene siden, strikk til 1 m står igjen i andre siden. 
Strikk frem og tilbake med 1 m mindre til hver side på hver p til 
det står igjen 2 m på midten. Beg fra retten og strikk 1 m mer på 
hver p til hver side (plukk opp 1 m fra forrige p og strikk denne 
sammen med neste m for å unngå hull i arb). Fortsett slik til alle 
m er strikket. Plukk opp 4-6 m på hver side av hælen og fortsett 
rundt i glattstrikk til foten måler ca 7-8 cm. Fell for tå ved å 
strikke 2 m rett sammen i beg av hver p (= 4 avfelte m pr omg). 
Strikk 1 omg uten felling. Gjenta fellingen 1 gang til = 8-12 m 
igjen. Strikk 1 omg glattstrikk. Strikk 2 og 2 m rett sammen omg 
rundt = 4-6 m igjen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 
resterende m og stram tråden godt. Fest tråden på vrangen. Strikk 
den andre sokken på samme måte.  

 

LUE (1 størrelse) 

Legg opp 44 m på p nr 6. Strikk 12 cm i vrangbordstrikk med 2 r, 
2 vr. Skift til p nr 7 og fortsett med mønster etter diagrammet til 
hele arb måler ca 18 cm. Fell for topp slik: Strikk 2 m – 2 m 
sammen omg rundt (NB! det strikkes videre i mønster til alle m 
er felt av, juster derfor rette og vrange m etter hvert). Strikk 3 
omg uten felling. Fell igjen, men nå med 1 m mellom hver 
felling. Strikk 3 omg uten felling. Strikk 2 og 2 m sammen omg 
rundt = 11 m igjen. Strikk 2 omg uten felling. Fell 2 og 2 
sammen til det er 6 m igjen på p Strikk 2 omg. Klipp av tråden og 
trekk denne gjennom de resterende m. Stram godt og fest tråden 
på vrangen.  

Viking Balder  
Dress, lue, sokker og votter                                                                           0814-5 

 Størrelser:                                                  0/3mnd          6/9 mnd 

Overvidde:                                                    60                    66 cm 

Hel lengde:                                                    55                    64 cm 

Ermelengde:                                                  17                   21 cm 

Benlengde:                                                     18                   20 cm 

MATERIALER: Viking Balder (100% ull, superwash),  
hespler à 100 gr. 

 

multifarge nr 421                                         5                   6 hespler 

 

Pinner og tilbehør: Rette p og rundp nr 6 og 7. 

+ 5 knapper levert av Perlehuset. Art.nr 8571, 20mm. 

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler ca 10 
cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 
bli vellykket. 

 

DRESS 

Beg nederst på benet: Legg opp 20-24 m på p nr 6. Strikk 3 cm 
rundt i vrangbordstrikk med 2 m rett, 2 m vrangt. Skift til p nr 7. 
På neste omg strikkes det 1 omg glattstrikk samtidig som det 
økes jevnt fordelt til 28-32 m. Fortsett med mønster etter 
diagrammet som gjentas, men sett merke på innsiden av benet og 
øk 1 m på hver side av merket ca hver 2-2 cm til i alt 44-48 m (de 
nye maskene strikkes videre i mønster etter hvert). Strikk til 
benet måler 18-20 cm (eller ønsket lengde). Legg arb til side og 
strikk 1 ben til på samme måte.  

Sett begge bena inn på samme rundp nr 7. Fortsett rundt med 
mønster som før, men sett merke midt foran og midt bak og fell 1 
m på hver side av merket på hver 2. omg 4 ganger = 72-80. 
Strikk 4 omg rundt i mønster. Fell de midterste 4 m på forstykket 
av og fortsett frem og tilbake i mønster til hele arb måler ca 41-
49 cm. Sett merke i hver side med 36-40 m til ryggen, og 16-18 
m til hvert forstykke. Fell 4 m midt under ermet (2 m på hver side 
av merket) = ermehull. Strikk hver del ferdig for seg.  

 

Ryggen 

Fortsett frem og tilbake i mønster som før, men fell videre til 
ermehull i hver side på hver 2. p med 1,1 m (likt for alle 
størrelser). Strikk rett opp til arb måler 55-64 cm, og ermehullet 
måler 14-15 cm. Fell av. 

 

Høyre forstykke 

Strikk og fell til ermehull som på ryggen. Strikk videre rett opp 
til arb måler ca 51-60 cm. Beg fra retten og fell for halsringning 
på hver 2. p slik: Fell 5-6 m 1 gang, deretter 2 m 1 gang, og til 
slutt 1 m 1 gang. Strikk videre rett opp til forstykke måler like 
langt som ryggen. Fell av.   

Venstre forstykke strikkes likt, men speilvendt. 

Ermer 

Legg opp 16-20 m på p nr 6. Strikk vrangbord som nede på 
dressen. Skift til p nr 7 og strikk 1 omg rett samtidig som det 
økes jevnt fordelt til 24-26 m. Strikk videre rundt med mønster 
etter diagrammet (tell ut fra midten hvor det skal begynnes), men 
sett merke midt under ermet og øk 1 m i hver side av dette ca 
hver 2½-3 cm til det er 34-36 m på p (de nye utøkte m strikkes 
videre i mønster etter hvert). Strikk til ermet måler oppgitt eller 
passe lengde. Fell 4 m midt under ermet (2 m på hver side av 
merket). Fortsett frem og tilbake og fell videre på hver 2. p med 
1,1 m (likt for alle størrelser). Fell de resterende m av.  

 

Montering: Sy sammen på skuldrene. 

 

Høyre forkant: Plukk eller strikk opp ca 38-46 m langs 
forkanten på p nr 6. Strikk 5 p frem og tilbake i vrangbordstrikk 
med 2 r, 2 vr. Fell av. Sett merker for i alt 5 knapper. Det øverste 
ca 1 cm nedenfor kanten, og det nederste ca 3 cm fra kanten. De 
andre plasseres med jevne mellomrom. 

Venstre forkant strikkes likt, men med knapphull (midt på 
kanten) tilsvarende merkene på høyre forkant. Hvert knapphull 
strikkes ved å strikke 2 m rett sammen, 1 kast.  

 

Krave: Beg på venstre forstykke og plukk eller strikk opp ca 38-
42 m fra vrangen på p nr 6. Strikk 4 p i vrangbordstrikk med 2 r, 
2 vr frem og tilbake. På neste p økes 1 m i hvert rette felt. Strikk 
4 p videre med 3 r, 2 vr. Øk igjen på samme måte og strikk 4 p til 
med 4 r, 2 vr. Fell av.  

Sy i ermene, og sy i knapper. Fest alle løse tråder pent på 
vrangen.  

 

VOTTER (1 størrelse) 

Legg opp 16 m på p nr 6. Strikk 6 cm rundt i vrangbordstrikk 
med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og fortsett videre rundt i glattstrikk 
til hele arb måler ca 12-13 cm. Sett ett merke i hver side og fell 1 
m på hver side av dette på hver 2. omg ved å strikke 2 m vridd 
rett sammen foran merket, og 2 m rett sammen etter merket. Fell 
slik til det står igjen 4 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom 
m. Stram tråden godt og fest den på vrangen. 

v v v v v v
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v v v v v v
v v v v v v gjentas
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v v v v v v  = rett (r på retten, vr på vr)
v v v v v v  

gjentas v  = vrangt (vr på retten, rett
 = midt på vrangen).
på ermet Beg her
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SOKKER 

Legg opp 16-20 m på strømpep nr 6. Strikk 6 cm rundt i 
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk nå hæl over halvdelen av 
maskene slik: Strikk 6-8 p frem og tilbake i glattstrikk. Strikk til 
1 m står igjen i ene siden, strikk til 1 m står igjen i andre siden. 
Strikk frem og tilbake med 1 m mindre til hver side på hver p til 
det står igjen 2 m på midten. Beg fra retten og strikk 1 m mer på 
hver p til hver side (plukk opp 1 m fra forrige p og strikk denne 
sammen med neste m for å unngå hull i arb). Fortsett slik til alle 
m er strikket. Plukk opp 4-6 m på hver side av hælen og fortsett 
rundt i glattstrikk til foten måler ca 7-8 cm. Fell for tå ved å 
strikke 2 m rett sammen i beg av hver p (= 4 avfelte m pr omg). 
Strikk 1 omg uten felling. Gjenta fellingen 1 gang til = 8-12 m 
igjen. Strikk 1 omg glattstrikk. Strikk 2 og 2 m rett sammen omg 
rundt = 4-6 m igjen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 
resterende m og stram tråden godt. Fest tråden på vrangen. Strikk 
den andre sokken på samme måte.  

 

LUE (1 størrelse) 

Legg opp 44 m på p nr 6. Strikk 12 cm i vrangbordstrikk med 2 r, 
2 vr. Skift til p nr 7 og fortsett med mønster etter diagrammet til 
hele arb måler ca 18 cm. Fell for topp slik: Strikk 2 m – 2 m 
sammen omg rundt (NB! det strikkes videre i mønster til alle m 
er felt av, juster derfor rette og vrange m etter hvert). Strikk 3 
omg uten felling. Fell igjen, men nå med 1 m mellom hver 
felling. Strikk 3 omg uten felling. Strikk 2 og 2 m sammen omg 
rundt = 11 m igjen. Strikk 2 omg uten felling. Fell 2 og 2 
sammen til det er 6 m igjen på p Strikk 2 omg. Klipp av tråden og 
trekk denne gjennom de resterende m. Stram godt og fest tråden 
på vrangen.  
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 Størrelser:                                                  0/3mnd          6/9 mnd 

Overvidde:                                                    60                    66 cm 

Hel lengde:                                                    55                    64 cm 

Ermelengde:                                                  17                   21 cm 

Benlengde:                                                     18                   20 cm 

MATERIALER: Viking Balder (100% ull, superwash),  
hespler à 100 gr. 

 

multifarge nr 421                                         5                   6 hespler 

 

Pinner og tilbehør: Rette p og rundp nr 6 og 7. 

+ 5 knapper levert av Perlehuset. Art.nr 8571, 20mm. 

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler ca 10 
cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 
bli vellykket. 

 

DRESS 

Beg nederst på benet: Legg opp 20-24 m på p nr 6. Strikk 3 cm 
rundt i vrangbordstrikk med 2 m rett, 2 m vrangt. Skift til p nr 7. 
På neste omg strikkes det 1 omg glattstrikk samtidig som det 
økes jevnt fordelt til 28-32 m. Fortsett med mønster etter 
diagrammet som gjentas, men sett merke på innsiden av benet og 
øk 1 m på hver side av merket ca hver 2-2 cm til i alt 44-48 m (de 
nye maskene strikkes videre i mønster etter hvert). Strikk til 
benet måler 18-20 cm (eller ønsket lengde). Legg arb til side og 
strikk 1 ben til på samme måte.  

Sett begge bena inn på samme rundp nr 7. Fortsett rundt med 
mønster som før, men sett merke midt foran og midt bak og fell 1 
m på hver side av merket på hver 2. omg 4 ganger = 72-80. 
Strikk 4 omg rundt i mønster. Fell de midterste 4 m på forstykket 
av og fortsett frem og tilbake i mønster til hele arb måler ca 41-
49 cm. Sett merke i hver side med 36-40 m til ryggen, og 16-18 
m til hvert forstykke. Fell 4 m midt under ermet (2 m på hver side 
av merket) = ermehull. Strikk hver del ferdig for seg.  

 

Ryggen 

Fortsett frem og tilbake i mønster som før, men fell videre til 
ermehull i hver side på hver 2. p med 1,1 m (likt for alle 
størrelser). Strikk rett opp til arb måler 55-64 cm, og ermehullet 
måler 14-15 cm. Fell av. 

 

Høyre forstykke 

Strikk og fell til ermehull som på ryggen. Strikk videre rett opp 
til arb måler ca 51-60 cm. Beg fra retten og fell for halsringning 
på hver 2. p slik: Fell 5-6 m 1 gang, deretter 2 m 1 gang, og til 
slutt 1 m 1 gang. Strikk videre rett opp til forstykke måler like 
langt som ryggen. Fell av.   

Venstre forstykke strikkes likt, men speilvendt. 

Ermer 

Legg opp 16-20 m på p nr 6. Strikk vrangbord som nede på 
dressen. Skift til p nr 7 og strikk 1 omg rett samtidig som det 
økes jevnt fordelt til 24-26 m. Strikk videre rundt med mønster 
etter diagrammet (tell ut fra midten hvor det skal begynnes), men 
sett merke midt under ermet og øk 1 m i hver side av dette ca 
hver 2½-3 cm til det er 34-36 m på p (de nye utøkte m strikkes 
videre i mønster etter hvert). Strikk til ermet måler oppgitt eller 
passe lengde. Fell 4 m midt under ermet (2 m på hver side av 
merket). Fortsett frem og tilbake og fell videre på hver 2. p med 
1,1 m (likt for alle størrelser). Fell de resterende m av.  

 

Montering: Sy sammen på skuldrene. 

 

Høyre forkant: Plukk eller strikk opp ca 38-46 m langs 
forkanten på p nr 6. Strikk 5 p frem og tilbake i vrangbordstrikk 
med 2 r, 2 vr. Fell av. Sett merker for i alt 5 knapper. Det øverste 
ca 1 cm nedenfor kanten, og det nederste ca 3 cm fra kanten. De 
andre plasseres med jevne mellomrom. 

Venstre forkant strikkes likt, men med knapphull (midt på 
kanten) tilsvarende merkene på høyre forkant. Hvert knapphull 
strikkes ved å strikke 2 m rett sammen, 1 kast.  

 

Krave: Beg på venstre forstykke og plukk eller strikk opp ca 38-
42 m fra vrangen på p nr 6. Strikk 4 p i vrangbordstrikk med 2 r, 
2 vr frem og tilbake. På neste p økes 1 m i hvert rette felt. Strikk 
4 p videre med 3 r, 2 vr. Øk igjen på samme måte og strikk 4 p til 
med 4 r, 2 vr. Fell av.  

Sy i ermene, og sy i knapper. Fest alle løse tråder pent på 
vrangen.  

 

VOTTER (1 størrelse) 

Legg opp 16 m på p nr 6. Strikk 6 cm rundt i vrangbordstrikk 
med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og fortsett videre rundt i glattstrikk 
til hele arb måler ca 12-13 cm. Sett ett merke i hver side og fell 1 
m på hver side av dette på hver 2. omg ved å strikke 2 m vridd 
rett sammen foran merket, og 2 m rett sammen etter merket. Fell 
slik til det står igjen 4 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom 
m. Stram tråden godt og fest den på vrangen. 

v v v v v v
v v v v v v

v v v v v v
v v v v v v gjentas

v v v v v v
v v v v v v

v v v v v v  = rett (r på retten, vr på vr)
v v v v v v  

gjentas v  = vrangt (vr på retten, rett
 = midt på vrangen).
på ermet Beg her

 

 

 

 

Viking Balder 
Dress, lue, sokker og votter                                                                           0814-5 
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