
Garn: Dale Falk (Superwash ull) 

Farge og garnmengde:  50 g;   Lilla  

   50 g:   Hvit 

   50 g:  Rød 

Strikkefasthet: 24 m glattstrikk = 10 cm 

Pinner: nr. 3. 

1. Legg opp 52 masker i rød garn fordelt på fire strømpepinner.  

2. Strikk 2 omg. frem og tilbake (rillestrikk) med rød 

3. Strikk så M1 SAMTIDIG som det siste runde økes 2 m- en på hver side av votten. 

4. Strikk mønster M2 SAMTIDIG som det siste omg. felles til tommel slik: 

Venstre vott: Strikk til det gjenstår 9 m av omg. Strikk 8 m og sett dem inn på en tråd. Strikk 

så siste m. Strikk mønster M2 en gang til SAMTIDIG som du første omg. legger opp 8 m når 

det gjestår 9 m av omg. (over maskene på tråden fra forrige omg.- strikk siste m.). Du har nå 

hull til venstre tommel.  

Høyre vott; Strikk til og med 1. m på 3. pinne- Strikk 8 m og sett dem inn på en tråd. Strikk 

omg. ferdig. Strikk så mønster M2 SAMTIDIG som du legger opp 8 m over maskene på tråden 

på 3. pinne. Du har nå hull til høyre tommel. 

5. Strikk videre etter M2.  

6. Når siste omg. av M2 er strikket, settes masker til lillefinger på egen tråd; 

Venstre vott; sett maske nr. 19-36 (3-4 hesteskorute) på egen tråd. 

Høyre vott; Sett maske nr. 1- 9 og 44- 52 (siste og første hesteskorute) på egen tråd. 

 

Midtre fingre 

7. Fordel maskene jevnt over 4 strømpepinner og strikk videre på M3. Pass på at den røde 

hesteskoen blir foran på votten på begge vottene. 

8. Strikk en omg. lilla og felle slik: strikk 1 m, ta 1 m. løst av, str. neste maske og dra den løse m. 

over den str. m. Strikk til det gjenstår 3 masker på 2. pinne, strikk to m. sammen og strikk 

siste maske, strikkk 1. m. på 3. pinne, ta 1 m. løst av, str. neste maske og dra den løse m. over 

den str. m., strikk til det gjenstår 3 m på 4. pinne, strikk 2 rett sammen og strikk siste m. 

Gjenta hver omg. til det gjenstår 8 m. 

9. Klipp tråden, trekk den gjennom de resterende m., snurp sammen og fest.  

 

Tommel 

10. Ta opp de 8 m på tråden og legg opp 11 m til jevnt fordelt rundt resten av tommelen –du har 

nå til sammen 18 m rundt hullet til tommelen. Fordel på 4 pinner. Maskene som tas opp er i 

samme farge som 1. omg. i M4- tommel.  

11. Fortsett etter M4- pass på at du får lilla rute over hvit rute og omvendt. 

12. Etter M4 felles det slik; strikk 1 m, ta 1 m. løst av, str. neste maske og dra den løse m. over 

den str. m., strikk til det gjenstår 3 masker på 2. pinne, strikk to m. sammen og strikk siste 

maske, strikkk 1. m. på 3. pinne, ta 1 m. løst av, str. neste maske og dra den løse m. over den 

str. m., strikk til det gjenstår 3 m på 4. pinne, strikk 2 rett sammen og strikk siste m. Gjenta 

hver omg. til det gjenstår 6 m. 

13. Klipp tråden, trekk den gjennom de resterende m., snurp sammen og fest.  



 
Lillefinger 

14. Sett de 18 m tilbake på pinne.  
15. Strikk M5- pass på at du får lilla rute over hvit rute og omvendt.  
16. Fortsett med lilla; strikk 2 omg.   
17. Fell av på samme måte som på tommelen og trekk tråden igjen når det gjenstår 6 m. 

 
18. Strikk en vott til. 
19. Fest tråder og damp gjerne arbeidet for en jevnere finish. 

 

 

 

Mønster M1 

 

 Hvit 
 Lilla 

 

Mønster gjentas 

 

  



Mønster M2 

 

 Hvit 
 Lilla 

 

----------------- mønster gjentas--------------------- 

 

Mønster M3 

 Hvit 
 Lilla 
 Rød 

 

Venstre vott; 

 

 

 

  



Høyre vott; 

 

 

 

Mønster M4- tommel 

 Hvit 
 Lilla 

 

 

     I---Tommel bak--------I    I---- tommel foran—I 

 

 

  



Mønster M5- lillefinger 

 

 Hvit 
 Lilla 

 

 

-----------foran---------      -----------bak---------- 


