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Det var ein gong ...
Det var ein gong åtte strikkande kvinner, frå Nesna i nord til Mandal i sør, som møttest
der ute på den store verdsveven. Ikkje hadde dei sett kvarandre før, og ikkje visste dei kva
som låg der og venta bak blånande skjermar.
Men alle elska å dikte med garn og pinnar, og dei ville så gjerne dele skapargleda si.
Skal vi lage ei vottebok i lag? spurde den eine. Og skal mønstera våre gro fram frå forteljingane i eventyrskogen? spurde den andre. Ja! sa dei alle åtte, og henta fram trådar, gylne
barndomsminne og heilt nye tankar. Slik vart Vottelauget skapt!
Gjennom lange frostnetter og steikande sommardagar arbeidde vi, til korgene vart fulle
av små og fargerike skattar. Og no er vi klare til å dele denne mjuke rikdommen med deg!
Har du aldri strikka vottar før, skal du ikkje vere redd. Boka startar med den praktiske vegvisaren Vott, strikk deg! Han gir deg nyttige råd før du går inn i den eventyrlege votteskogen.
Førstemann ut i dei 20 ulike oppskriftene er vår gode hjelpar Askeladden, som held deg i
handa med basisvottar av enklaste sort. Samstundes lokkar han oss vidare, ved å vise lure
måtar å plukke opp nye teknikkar undervegs. Her er vottar både til kvardag og fest, med
uendeleg mange variasjonar, både i størrelse og uttrykk. Oppskriftene våre spenner frå
lette til meir krevjande, og vi oppfordrar deg også til å både klippe og hoppe, slik at du
kan skape dine personlege eventyrvottar om du vil. Denne kreative bolken etter mange av
oppskriftene finn du som vottevariasjonar.
Har du kvessa pinnane? Vil du strikke til deg sjølv, til ei nyfødd prinsesse, eit småtroll
eller kanskje til ein slektning av Gudbrand i Lia? God strikketur inn i det endelause eventyret!
Møyfrid Engeset
Cecilie Haugland
Ann Myhre
Judith Seland Nilsen
Wenche Roald
Tori Seierstad
Anne Skøyen
Merete Jansvik Toft
PS: Ta gjerne kontakt med oss i Vottelauget! På bloggen vår viser vi fram nye vottar (også
frå deg?), arrangerer strikkekonkurransar og anna moro, pluss kjem med praktiske tips
og korrekturliste om det trengst. Du finn oss også på Facebook i gruppa «Vottelauget og
eventyrvottene».
eventyrligevotter.blogspot.no
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Vott, strikk deg!
Mansjetten

En vottemansjett skal holde håndleddet varmt og votten på plass. De fleste votter strikkes
nedenfra og opp, det vil si at du starter med mansjetten. Den enkleste og vanligste mansjetten i Norge er en ensfarga vrangbord. En tradisjonell vrangbord er å veksle mellom én
rett og én vrang, eller to rette og to vrange. Fordelen med en vanlig vrangbord er at den
er elastisk og holder godt på formen. Men en vrangbord kan varieres i det uendelige, både
med farger og masker. En mansjett kan også strikkes med flettemønster, hullmønster eller
mønsterstrikk, bare fantasien setter grenser. På noen votter er det mansjetten som er det
dekorative elementet, andre votter har mønster både på mansjett og vottekropp. I denne
boka er det mange forskjellige mansjetter, og du kan som regel velge en annen enn den
foreslåtte til hver enkelt vott.
En populær vrangbordvariant er tofarga vrangbord, det som på engelsk kalles corrugated
ribbing. Da strikker du rettmaskene i én farge og vrangmaskene i en annen farge. Denne
vrangborden blir tjukkere og mindre elastisk enn en vanlig vrangbord. Skal du bytte om fra
vanlig vrangbord til tofarga vrangbord, kan det derfor være lurt å legge opp litt flere masker.
Synes du den er tungvint å strikke, kan du bruke latmannsvarianten:
1. omg: 1 rett, 1 vrang i bunnfargen
2. omg: 1 rett i bunnfargen, 1 rett i mønsterfargen
Disse to omgangene gjentas. Du slipper å strikke vrangt med to farger, vrangborden blir
litt strammere enn vanlig vrangbord, og tjukk og luftig på samme tid.

Vrangbord på votten Bjørnen og
Ulven, variant av Reveenka:
2 vridd r, 2 vr.

Vaffelstrikk, variasjon av
Tornerose.
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Vrangbord i to farger og vridde
rettmasker (Soria Moria vott).

Latmannsvariant av tofarga
vrangbord (Reveenka).

En dobbel mansjett får du hvis du først strikker et belegg som
brettes inn og sys fast til slutt. Brettekanten kan strikkes med
hull, (2 r sm, kast) ut omg, da får du en taggekant. Eller du kan
strikke en omgang vrangmasker og brette der.

Latvisk flette

Latvisk flette er et dekorativt element som ofte brukes på votter. Starter du mansjetten med en latvisk flette, vil den ikke
rulle seg opp, selv om du strikker videre i glattstrikk. Latvisk
flette strikker du med to farger, farge 1 (F1) og farge 2 (F2):
1. omg: *1 rett i F1, 1 rett i F2, gjenta fra * ut omg.
2. omg: Hold garnet foran arbeidet. *1 vrang i F1, 1 vrang i F2,
gjenta fra * ut omg. Legg alltid garnet til neste m over garnet
fra forrige m når du bytter farge. Garnet vil tvinne seg veldig,
men dette vil løse seg opp igjen på neste omgang.
3. omg: Hold garnet foran arbeidet. *1 vrang i F1, 1 vrang i F2,
gjenta fra * ut omg. Legg alltid garnet til neste m under garnet
fra forrige m når du bytter farge.
Hvis du ønsker at fletta skal peke andre vei på vott nummer
to, bytter du om rekkefølgen på omgang 2 og 3.

Ti tommeltotter?

Heldigvis har vi bare to tommeltotter, men det er sikkert ti
forskjellige måter å strikke en vottetommel på, og minst like
mange meninger om hva som er den beste tommelen.
På selbuvottene brukes en tommel med kile i håndflata.
Tommelkilen starter som regel med 1–3 masker på høyre eller venstre side av håndflata. Så økes én maske på hver side av
startmaskene hver andre eller tredje omgang – til tommelkilen
er passe stor. Videre er det to alternative måter for tommelåpningen: Du kan sette tommelmaskene på en tråd eller en sikkerhetsnål, og så legge opp nye masker bak tommelåpningen.
Eller du kan strikke tommelmaskene med en tråd i avvikende
farge, flytte maskene tilbake på venstre pinne og strikke dem
igjen etter mønsteret. Fordelen med den første metoden er at
det er lettere å prøve votten underveis, siden du har et hull
tommelen kan stikke ut av. Fordelen med den andre metoden
er at det er enklere å plukke opp maskene etterpå, og du slipper
oppleggskanten på innsiden av tommelen.
En enklere tommelvariant er den som ofte brukes på votter
fra Baltikum, såkalt «usynlig tommel». Her er det ingen tom-
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melkile, det lages bare en tommelåpning som beskrevet over.
Da kan mønsteret i håndflata fortsette uforstyrret på tommelen, og den blir nesten usynlig. Fordi våre virkelige tomler
stikker ut og hånda er bredere akkurat her, er denne varianten
ikke like anatomisk korrekt, men siden strikka votter er elastiske, går det bra likevel.
På amerikanske votter brukes ofte en tommel som stikker
ut til siden. På engelsk kaller de den «sore thumb», vi kan
kalle den «sidetommel» eller amerikansk tommel. Her strikkes tommelkilen på siden av votten, mellom håndflata og
håndbaken. Som regel starter den med én maske, og det økes
på hver side som for selbutommelen. Her må det økes tettere
fordi en skal ende opp med hele tommelomkretsen, ikke bare
halve som for tomlene beskrevet over.
Økningene kan gjøres på to måter: Hvis det økes umiddelbart på hver side av en midtmaske, vil mønsteret på håndbak og håndflate kunne fortsette nesten ubemerket over på
tommelen. Det er kanskje vanligere å øke rett etter og rett før
håndflate og håndbak, da blir det en mer separat tommelkile. Funksjonelt blir resultatet det samme. Når tommelkilen
til sidetommelen er ferdig, settes maskene på en tråd, og en
strikker videre rundt på selve vottekroppen.
Er mønsteret på håndbaken og i håndflata det samme, er
det ingen forskjell på høyre og venstre vott, og de kan brukes
om hverandre. Da vil slitasjen på vottene bli jevnere fordelt,
og vottene kan vare lenger. Noen opplever at votter med sidetommel vrir seg litt mot tommelen, fordi tommelen jo ikke
stikker rett ut, men vil dra votten litt mot tommelsiden. For å
unngå det har noen mønstre plassert tommelen en maske eller
to inn mot håndflata. Da vil det igjen være forskjell på høyre
og venstre vott.
I tillegg til disse tomlene, finnes det flere varianter som
brukes i enkeltmønstre, for eksempel kan økninger innlemmes i mønsteret på andre måter.
«Etterpåtommel» kalles det når du plukker opp maskene
for å strikke tommelen til slutt. Maskene plukkes opp på hver
side av tommeltråden som er strikka inn, og så fjernes tråden
forsiktig. Ofte står det at det skal plukkes opp en maske eller
to i hver side av tommelen også. For å unngå hull i sidene kan
det være lurt å gjøre det også der det ikke står i mønsteret. De
ekstra maskene feller du på neste omgang.
En ekte etterpåtommel får du hvis du strikker votten rett
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opp uten å strikke inn en tommeltråd. Du prøver votten på
mottakeren og markerer hvor tommelen skal være. Så plukker du opp masker på hver side, som beskrevet over. Kutt garnet midt mellom, og rekk forsiktig opp. Metoden anbefales
ikke om du har strikka med superwash-behandla garn, da er
garnet for glatt til at de korte endene du får, lar seg feste trygt.

Vottetoppen

Den tradisjonelle selbuvotten har en såkalt «flat felling» med
spiss topp. Det vil si at det felles på høyre og venstre side
av votten, sånn at mønsterflata på håndbaken og i håndflata
forstyrres minst mulig. På selbuvottene er det som regel et
eget sidemønster over tre masker, og fellingene skjer på hver
side av de maskene. Når fellingen er ferdig, kuttes garnet, og
endene trekkes gjennom de siste maskene. Denne fellingen
brukes på mange votter, noen ganger også uten sidemaske
mellom fellingene.
På noen votter avsluttes fellingene før alle masker er felt, og
de siste maskene maskes sammen så du får en avkutta topp.
Andre votter har en «rund felling», der altså maskene felles
jevnt fordelt. Det passer fint på ensfargede votter, eller på votter med striper eller korte mønsterrapporter der fellingene kan
innlemmes i mønsteret. Bruker du en rund felling og samme
mønster over hele votten, kan vottene brukes om hverandre
som høyre- og venstrevott.

Følg diagrammet

Som andre strikkediagrammer leses vottediagrammene fra
høyre mot venstre og nedenfra og opp. (Er du keivhendt,
kan du lese fra venstre til høyre.) Eventuelle spesialtegn angis
i tegnforklaringen. Der det ikke er noen rute, er det ingen
maske, og neste maske er neste rute til venstre. For å følge
med på hvor du er i diagrammet, kan det være en hjelp å
bruke farget teip eller magnetbånd som du kan flytte etter
som du strikker.
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Tommelkileøkninger: Når diagrammet for tommelkilen øker i
bredden, skal du lage en ny maske ved hver nye rute som dukker opp.
Det økes ved å plukke opp garnet mellom maskene på omgangen under, og strikke den vridd. Dette kan gjøres mot høyre og mot venstre.
Mot høyre: Plukk opp tråden mellom maskene under med venstre
pinne i det du stikker pinnen ned bakfra. Strikk denne løkken vridd,
da vil økningen peke mot høyre. Mot venstre: Plukk opp tråden mellom maskene under med venstre pinne i det du stikker pinnen ned
forfra. Strikk løkken vridd, da vil økningen peke mot venstre. Når du
strikker med tynt garn, synes det ikke noe særlig hvilken vei økningene peker. Er garnet tjukkere, synes det bedre, og det kan være bryet
verdt å la økningen peke hver sin vei på hver side av tommelkilen. Da
blir det symmetrisk.
Fellingene på toppen av votten: Fell en maske ved hvert «trappetrinn» i diagrammet. Fellingene gjøres ved å strikke to masker sammen, enten mot høyre eller mot venstre. Felling
mot høyre: Strikk to masker rett sammen. Felling mot venstre: Løft de neste 2 m løst av (én
om gangen) som om de skulle strikkes rett. Strikk maskene rett sammen gjennom bakre
maskeløkke. Bruk den ene typen felling på høyre side av arbeidet, den andre på venstre
side. Det vil variere hvilken felling man vil bruke på hver side fra vott til vott. Det er også
litt smak og behag.

Mønsterstrikk

De fleste vottene i boka har mønsterstrikk med to eller flere farger. Vanligvis brukes kun
to farger per omgang. På votter bør man unngå for lange strekk av garnet på innsiden
av vottene for å hindre at fingrene fanges i en trådløkke. Er det lange strekk i mønsteret,
anbefaler vi å tvinne fargene hver 3.–4. maske, særlig på barnevotter og ved bruk av superwash-behandla garn.

Fargedominans

Du kan leve lykkelig uten å bry deg om dette. Vi som har skrevet denne boka har delte
meninger om hvor viktig dette er. Men er du interessert, kan du lese videre om fargedominans ved tofarget mønsterstrikk: Den dominerende fargen er den fargen som er mest
framtredende. Det er den som blir liggende underst av de to fargene. Grunnen til at den
ene fargen blir dominerende, er at trådene ligger nærmest inntil baksiden av strikketøyet
og den strikkede masken kommer tydeligere fram på forsiden av arbeidet. Tråden til den
andre fargen løper utenpå den dominerende fargen. Hvis man strikker med begge trådene
på venstre pekefinger, plukker man den fargen man ønsker som dominerende slik at den
kommer underst. Hvis man har en tråd i hver hånd, f.eks. én på venstre pekefinger og
«kaster» den andre tråden med høyre hånd, blir fargen på den tråden man har på venstre
pekefinger dominerende. Du kan lese mer om dette på Wenches blogg knitnetty.blogspot.no,
under søkeordet «fargedominans».
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Mange løse tråder?

Russisk garnspleis

På en del av vottene blir det fort mange tråder å feste til slutt dersom
du ikke planlegger på forhånd. Det kan derfor være lurt å veve inn
trådene etter hvert som du strikker. På YouTube viser Ann/Pinneguri
deg en video med trikset under søkeordet «garnendene».
Bytter du mellom farger som likner, kan du også spyttspleise
garnet når du skifter farge. Det fungerer ikke så bra med superwash-behandla garn, men ved bruk av ubehandla ullgarn som Rauma
finull og liknende er det supert: Snurr trådene i garnet litt fra hverandre og riv av om lag 5 cm av den ene tråden i hver garnende. Legg
garnendene over hverandre sånn at de overlapper (det er bedre å ha et
lite stykke med tre tråder enn med en tråd). Fukt garnet med spytt
eller vann og gni det mellom hendene, da tover endene seg sammen.
En annen måte er russisk spleis. Da bruker du en stoppenål,
legger garnendene om hverandre og syr tilbake inni garnenden på
begge sider.

Strikkefasthet og størrelse

For å få riktig størrelse på vottene, er det viktig å overholde strikkefastheten. Men siden en vott er såpass liten, nesten som en prøvelapp
i seg selv, er det i grunnen bare å begynne, og så sjekke strikkefastheten etter en liten stund. Kanskje du har strikka med garnet før og
kjenner strikkefastheten din. Men husk at mange strikker annerledes
når de strikker rundt med liten diameter enn når de strikker på stor
rundpinne eller fram og tilbake, så pass på å sjekke underveis. Ønsker du en vott som er litt større eller litt mindre enn det oppskriften
beskriver, kan du justere dette ved å endre strikkefastheten litt i forhold til det som er oppgitt. Har du flere masker på 10 cm, blir votten
mindre, har du færre masker på 10 cm, blir den større.

Måletabell for vottestørrelser.
Målene er oppgitt i cm.

2–4 år

4–6 år

6–8 år 8–12 år Dame
liten

Dame
medium

Mann Mann
medium stor

19–20

Dame
stor/
mann
liten
21–23

1. lengde fra mansjett til topp
2. Mansjettlengde
3. Omkrets
4. Lengde fra tommel til topp
5. Tommel

Ca 12

Ca 15

16–17

17–18

18–19

Ca 23

24–25

4–5

5–6

6–7

6–7

7

7–8

7–8

8

9

14–15

15–16

16–17

17–18

17–18

18,5–20 20–21

21–22

Ca 24

8–9

10–11

11–12

12–13

12–13

14

14–15

15–16

16–17

4

4,5

5

5,5

6

6,5–7

7–7,5

7,5

8
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Mansjettlengden kan på de fleste votter enkelt endres. Vottens og tommelens lengde kan
som regel gjøres lenger ved å strikke noen omganger ekstra før det felles. Å lage kortere votter krever ofte litt mer tilpasninger. I noen av oppskriftene angis tips for å endre størrelsene.

Pinner

Votter kan strikkes på fire eller fem strømpepinner, på to små rundpinner eller på en lang
rundpinne. Har du en lang rundpinne, kan du til og med strikke to votter på en gang, om
du vil. Hva du velger beror på smak og behag, og vottene blir like fine uansett.

Garn

Alle oppskriftene forteller hvilket garn som er brukt i modellene som vises, og vi angir også
alternative garnforslag. Vi foretrekker å bruke garn som ikke er superwash-behandla, det
tover seg litt og gir varmere og tettere votter. Men bruk det garnet du har og liker. Votter er
perfekte små prosjekter til restegarn. Les mer om garnet vi har brukt på s. 141.

Annet utstyr og materialer

Til de fleste votter vil du trenge en holder til tommelmaskene (for eksempel restegarn eller
en sikkerhetsnål), eller litt restegarn til å strikke tommelmaskene som senere skal plukkes
opp. Du trenger også en nål til å feste tråder med til slutt. Noen maskemarkører er også
nyttig: til tommelkilen, til å markere omgangens begynnelse og eventuelt mellom mønsterrapporter. Hvis du trenger annet utstyr, står det i den enkelte oppskriften.

Vott som strikkes med en lang rundpinne.

Vott som strikkes med 5 strømpepinner.

Forkortelser
BF

bunnfarge

F

farge

MF

mønsterfarge

m

maske(r)

omg

omgang(er)

p

pinne(r)

r

rett

vr

vrang

2 r sm

to rett sammen

2 r sm h

felling mot høyre: Strikk 2 r sammen

2 r sm v

felling mot venstre: Løft de neste 2 m løst av (én om gangen) som om de skulle
strikkes rett, strikk maskene rett sammen gjennom bakre maskeløkke

vridd r

vridd rett: Strikk masken rett gjennom bakre maskeløkke

én oppskrift, mange mulgheter! Her ser du resultatet av at alle åtte i Vottelauget fikk samme oppgave:
Strikk votten Eventyrlauv (s.41) i Rauma finullgarn på pinnestørrelse 3mm. Selv om masketallet er akkurat
det samme, kan altså ulik strikkefasthet føre til et eventyrlig stort spenn i størrelse.
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