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Søte nyfødtvotter 

Disse bittesmå nyfødtvottene passer til 

”Djevellue” av Gro – 

www.grosblog.wordpress.com eller 

http://grosblog.wordpress.com/2007/01/18/

her-er-den/. Vottene strikkes rundt på 

strømpepinner, bruker en veldig liten 

mengde garn, er kjappe å strikke og 

virkelig søte. 

 

Størrelse: Nyfødt (ca 7x5 cm). 

Garn: 25 gram garn som passer til 

strikkefastheten, for eksempel babyull, selvstripende eller en annen farge du 

liker. 

Pinner: Strømpepinner i størrelse 2,5 og 3 mm, eller den pinnestørrelsene du 

trenger for riktig strikkefasthet.  

Strikkefasthet: 28 m = 10 cm i glattstrikk. 

Ordforklaringer: 

M = masker 

R = rett 

Vr = vrang 

Sm = sammen 

Øk 1 maske: Plukk opp tråden mellom to masker og strikk den vridd 

Strikk masken vridd/2 vridd sammen: 

http://www.garnstudio.com/lang/no/video.php?id=218&sort=2&thumbnails=on 

Løft en maske løs av pinnen og trekk den over neste maske: 

http://www.garnstudio.com/lang/no/video.php?id=208&sort=2&thumbnails=on 

 

Fremgangsmåte: 

Legg opp 30 masker på pinne 2,5 mm og strikk rundt mens du passer på at det 

ikke vrir seg.  

Runde 1-10: Strikk vrangbord, 1 r/1 vr for å få en 2 cm lang mansjett. 
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Runde 11: Strikk alle masker rett. 

Runde 12: Strikk alle masker vrang. 

Runde 13: Strikk alle masker rett. 

Runde 14: Strikk alle masker vrang. 

Runde 15: Strikk alle masker rett. 

Runde 16: Strikk alle masker vrang. 

Runde 17: Strikk alle masker rett. 

Bytt til pinne 3 mm. 

Runde 18: 1 r, øk 1 m, 5 r, løft 1 m løst av pinnen (som om den skulle strikkes 

rett), strikk 2 vridd sm (=1 m), trekk den løse masken over masken du nettopp 

strikket, 5 r, øk 1 m, 2 r, øk 1 m, 5 r, løft 1 m løst av pinnen, 2 vridd sm (=1 m), 

trekk den løse masken over, 5 r, øk 1 m, 1 r. 

Runde 19: Strikk alle masker rett. 

Gjenta runde 18 og 19 5 ganger til, totalt 6 ganger. 

Runde 30: 6 r, løft 1 m løst av pinnen, strikk 2 m vridd sm (=1 m), trekk den løse 

masken over masken du nettopp strikket, 12 r, løft 1 m løst av pinnen, strikk 2 

vridd sm (=1 m), trekk den løse masken over masken du nettopp strikket, 6 r. 

Runde 31: Strikk alle masker rett. 

Runde 32: 5 r, løft 1 m løst av pinnen, strikk 2 vridd sm (=1 m), trekk den løse 

masken over masken du nettopp strikket, 10 r, løft 1 m løst av pinnen, strikk 2 

vridd sm (=1 m), trekk den løse masken over, 5 r. 

Runde 33: Strikk alle masker rett. 

Fortsett  å minske slik til det gjenstår 6 masker på pinnen. 

Strikk 2 r sm til det gjenstår 1 maske på pinnen. Kutt tråden og trekk den 

gjennom den resterende masken. Snurp sammen og fest godt. 

Fest alle løse tråder og fest godt. Om ønskelig kan votten fuktes og strekkes. 

 

 


