Latviske votter nr. 6
På nettstedet til Nato-møtet i Riga1 i
2006 ligger det hundrevis av latviske
votter som ble gitt bort til
delegatene. Blant disse fant jeg flere
jeg har bokmerka som ”Ønsker å
lage”. Dette er ett av de parene.
På et annet nettsted2 fant jeg selve
mønsterrapporten, og urfra dette
satte jeg sammen disse vottene.
Dette er et enkelt, klassisk mønster
som nesten kunne vært skandinavisk design.

Garn
Garnet er Palette fra Knitpicks: Tidepool Heather og Sunlight, men kan
greit byttes ut med Finull, et babyullgarn eller til og med 2 trådet
gammel serie. Strikkepinner til Palette er 2 mm. Ønsker du en
mannsstørrelse kan du gå opp til 88 masker og få 4 hele rapporter.
Velger du Finull eller 2-trådet vil jeg anbefale å gå opp til pinner 2,5
eller 3 mm, og strikke over 66 masker i stedet. Da vil du få 3 hele
mønsterrapporter samtidig som du beholder damestørrelsen.

Votten
Legg opp 60 masker i lys farge. Strikke 4 omg. rett, strikk 1 omgang
vrang, strikk 6 omg rett, start på mønsteret. På 3. omg av mønsteret
legges det opp 10 masker jevnt fordelt, tilsammen 70 masker.
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http://www.rigasummit.lv/en/id/cats/nid/698/
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/raksti.htm
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Fordel maskene på ventre vott
som følger 17-17-18-18. På
den måten blir det 2 masker
færre på håndflatesiden enn på
oversiden. På høyre vott er det
18-18-17-17. Grunnen til at
det er omvendt er at vi ønsker
at skjøten skal være på
nedsiden av hånda.
Siden en mønsterrapport går
over 22 masker vil du få en
mønsteromgang som ikke går
opp i rapportene.

Fortsett å strikke inntil votten er lang nok, for de fleste vil det si når
votten dekker lillefingeren.
Begynn å felle i begge sider:
* 1. maske strikkes i lys farge, strikk 2 masker vridd rett i mørk farge,
strikk til det er 2 masker igjen på pinne 2, disse to strikkes sammen
også i den mørke fargen *. Gjenta dette på baksiden av votten.
Når det er 6 masker igjen klipper du av trådene og trekker dem
gjennom maskene.

Tommel
Tommel plasseres i høyden individuelt. Det vil si at du må prøve votten
og se om den er lang nok til at du kan lage hull til tommelen. På dette
mønsteret til meg er det ca. midt på 1. hele stjerne, ca. 6-7 cm. opp.
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På venstre vott strikker du 20 masker, setter av 13 masker på en tråd,
legger opp 13 masker bak med begge trådene, og strikker videre (med
den siste 34. maska på håndflatesiden fortsatt på håndsideflata).
På høyre vott strikker du 37 masker, setter av 13 masker på en løs
tråd, legger opp 13 masker og strikker de siste 20 maskene.
På neste omgang følger du bare mønsteret på de opplagte maskene
som resten av omgangen.
Når du strikker tommelen følger du mønsteret som om det var
håndflaten.
Du feller av når tommelen dekker tommelen din. Fell som på hånda.

Avslutning
Sy inn løse tråder. Sy opp kanten. Dampes lett.

Kopiretten på oppskriften

er min 

Du må gjerne strikke disse vottene i helt annet garn og helt andre
farger, men du kan ikke trykke det og tjene penger på det.
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