
Amadeus- mammavotter  

(Onesize dame) 

 

 

Garn: 

DROPS Merino Ekstra Fine: 

 Rosa (farge 25); 50 g 

Cerise (farge 17): 50 g 

 

Veiledende pinner: 

Strømpepinner nummer 3,5 

 

Strikkefasthet: 

22 m glattstrikk = 10 cm 

 

1. Legg opp 44 masker i cerise og fordel maskene jevnt på fire strømpepinner.  

2.  Fortsett i cerise og strikk vrangbord; 1 r, 1 vr. i 14 omg.  

3.  Bytt rosa og strikk 2 omg. (en stripe). Skift igjen til cerise og strikk 2 omg. (en stripe). 

4. Fortsett med striper- *2 omg rosa, 2 omg. cerise* SAMTIDIG som du begynn økningen til 
kilen slik: strikk til 1 maske står igjen på 2. pinne, øk 1 maske, strikk 1 maske (siste), strikk 1 
maske (første) på 3. pinne, øk 1 maske. Nå har kilen 4 masker. Fortsett økningen hver 2. 
omg., 2 masker mer på kilen for hver gang til kilen har 16 masker.  

5. Sett de 16 maskene på en tråd. 

6. Fortsett med striper der du gjentar *-* (pkt. 4) og strikk til arb. måler 22 cm. 

7. Fell så ved å strikke 2 masker sammen på slutten av hver pinne til det står 12 masker igjen. 
Fell helt av ved å trekke tråden gjennom alle maskene- fest godt.  

8. Du fortsetter med stripemønsteret på tommelen: Ta opp masker fra tråden, plukk opp to 
masker under tommelen- til sammen 18 masker som fordeles jevnt på de 4 pinnene. Fortsett 
i stripemønsteret og strikk til tommelen er ca. 6 cm lang. Fell av på ved å strikke 2 masker 
sammen på slutten av hver pinne til det gjenstår 6 masker. Trekk tråden gjennom maskene 
og fest godt. 

9. Strikk en vott til på samme måte. Fest tråder. 



Amadeus- pappavott  

(onesize herre) 

 

Garn: 

DROPS Merino Ekstra Fine: 

Mørk blå (farge 20); 50 g 

Lys blågrå (farge 19): 50 g 

 

Veiledende pinner: 

Strømpepinner nummer 3,5 

 

Strikkefasthet: 

22 m glattstrikk = 10 cm 

 

1. Legg opp 44 masker i mørk blå og fordel maskene jevnt på fire strømpepinner.  

2. Fortsett i mørk blå og strikk vrangbord; 1 r, 1 vr. i 16 omg.  

3. Bytt lys blågrå og strikk 2 omg. (en stripe). Bytt igjen til mørk blå og str. 2 omg. r (en stripe), 
før du igjen strikker 2 omg. lys blågrå. 

4. Fortsett med striper- *2 omg mørk blå, 2 omg. lys blågrå* SAMTIDIG som du begynner 
økningen til kilen slik: strikk til 1 maske står igjen på 2. pinne, øk 1 maske, strikk 1 maske 
(siste), strikk 1 maske (første) på 3. pinne, øk 1 maske. Nå har kilen 4 masker. Fortsett 
økningen hver 2. omg., 2 masker mer på kilen for hver gang til kilen har 16 masker.  

5. Sett de 16 maskene på en tråd. 

6. Legg opp 2 masker under tommelen- tilsammen 44 masker på pinnen.  

7. Fortsett med striper der du gjentar *-* (pkt. 4) og strikk til arb. måler 25 cm. 

8. Fell så ved å strikke 2 masker sammen på slutten av hver pinne til det står 12 masker igjen. 
Fell helt av ved å trekke tråden gjennom alle maskene- fest godt.  

9. Du fortsetter med stripemønsteret på tommelen: Ta opp masker fra tråden, plukk opp to 
masker under tommelen- til sammen 18 masker som fordeles jevnt på de 4 pinnene. Fortsett 
i stripemønsteret og strikk til tommelen er ca. 6,5 cm lang. Fell av på ved å strikke 2 masker 
sammen på slutten av hver pinne til det gjenstår 6 masker. Trekk tråden gjennom maskene 
og fest godt. 

10. Strikk en vott til på samme måte. Fest tråder. 

 

 


