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En vott for vanlige folk, for regjeringsskifte høsten 2021 og for 
fellesskapsløsninger. Rosen, industrien, helse, kultur, fiske, fellesskap og kornet 
som vokser i håndflata. Mønstret får du gratis, men bruk gjerne #APvott om du 
deler bilder.

Str: M (L)
Pinner: 3,5mm og 4,0mm (4,0mm og 4,5mm).
Garn: Peruvian Highland Wool 2 nøster i farge 225 og 2 nøster i farge 957, eller annet 

Legg opp 42 masker på minste pinne. Strikk 4 omganger 1rett, 1vrang.
Bytt til største pinne str for din størrelse. Strikk diagram A. Start nede i høyre hjørne og 
strikk mot venstre. Her er det viktig at lyseste farge (folk/fellesskap) er dominant farge. 
Dominant farge legges innerst på fingeren. Fargen som ikke er dominant hentes over.

Diagram A - Kvaren på votten
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I diagrammet finner du en rød strek som går 11 masker. Når du kommer dit setter du av 
disse 11 maskene på en maskeholder eller på en tråd. Legg opp 11 nye masker på pinnen 
i mønster og forsett etter diagrammet. Dette danner hullet til tommelen.

Forklaringer til diagrammet:
ML - øk en maske ved å løfte opp tråden mellom maskene fra omgangen under 
med venstre pinne fra forsiden, og strikk denne vridd rett.

MR- øk en maske ved å løfte opp tråden mellom maskene fra omgangen under 
med venstre pinne fra baksiden, og strikk denne rett.

⍁ - To masker rett sammen.

⍂ - Flytt en maske over til høyre pinne som om du skulle strikket den rett, to 
ganger, flytt maskene tilbake og strikk de to vridd rett sammen.

Diagram B - Høyre vott
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Diagram D - Tommel

Ta de 11 maskene fra 
maskeholderen over på to 
pinner. Strikk diagram D fra 
nede til høyre mot venstre, 
samtidig som du tar opp 13 
nye masker rundt 
tommelhullet. Maske 12 og 
maske 24 skal være i sidene.

Når votten er ferdig fester du 
tråder og legger de til bløt i 
10-15 min. Vri ut vannet og la 
de tørke flatt.

Diagram C - Venstre vott


