
Leine vott – linjemønster og kryss 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 
 

Voksen størrelse: 
Liten(Middels)Stor 
Garn: 4-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100 gram 
Pinne: 5 pinner nr 6 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 
13,5 m x 19 p 
 
 
Denne votten er tykk og varm å 
ha på. Den varmer ekstra godt 
rundt håndleddet. Det går fort å 
strikke – på en helg har du nye 
votter til deg selv, eller en 
kjempefin gave til en venn!  
 
Du kan også tove den, men da 
må du strikke den litt større, se 
på slutten av oppskriften. 
 
 
 
 
 
Mønsteret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rett maske 

 
 

VK - Venstre kryss. Ta to masker løs av og 
hold dem på forsiden av arbeidet. Strikk de to 
neste maskene, deretter de to løse, alle i 
rettstrikk. 

 
 

HK - Høyre kryss. Ta to masker løs av og hold 
dem på baksiden av arbeidet. Strikk de to 
neste maskene, deretter de to løse, alle i 
rettstrikk. 

 
En rute er en maske/omgang. Mønsteret går over 
16 masker. 

 
 
Votten 
Legg opp 34(36)38 masker på pinner nr. 6. Strikk 4 pinner. Strikk mønster, ett midt foran 
og ett midt bak på votten. Strikk 18 pinner mønster på baksiden, fortsett med rettstrikk. 
Mønsteret på framsiden fortsetter hele veien opp til fingerspissene. 



 
Når du avslutter mønsteret på baksiden, får du en naturlig utvidelse til tommelen, uten å 
legge ut masker. Strikk 7(8)9 omganger til. 
 
Sett 6(6)7 ytterste maskene på siden inn på en tråd til tommeltotten. Legg ut 4(4)5 masker 
i stedet, og strikk videre. Strikk 17(18)20 omganger. 
 
 
Felling i toppen 
Fell to masker på hver side av hånden annenhver omgang 4 ganger. Strikk mønster så 
langt det passer. Fortsett å felle 2 masker på hver side hver omgang, til det er 8 masker 
igjen. Kutt tråden, tre den gjennom maskene og snurp sammen. 
 
 
Tommeltott 
Plukk opp til sammen 12(12)14 masker til tommeltotten, de 6(6)7 du har tredd inn på en 
tråd og 6(6)7 til. Strikk 12(13)14 pinner. Fell annenhver maske til 6(6)7 masker. Kutt 
tråden, tre den gjennom maskene og snurp sammen. 
 
Strikk en vott til, men pass på at du får en til høyre og en til venstre hånd! Fest alle tråder 
på vrangen.  
 
Vask vottene i ullsåpe, form dem i fasong og la dem tørk liggende på et håndkle. Vottene 
strekker seg litt etter vask. 
 
 
Toving 
Denne votten kan også toves. Overflaten blir jevnere, og den blir tykk, varm og solid. 
 
Den vil krympe ca 10 %, mest på lengden. Legg derfor opp 2 masker mer enn det 
oppskriften angir for den størrelsen du ønsker. Følg oppskriften som den står, men strikk 
to omganger ekstra før du begynner på fellingen. Tommeltotten strikker du en omgang 
lenger. 
 
Gi vottene en omgang i vaskemaskinen på vanlig bomullsvask, 40 grader. Tilsett en 
spiseskje grønnsåpe eller ullsåpe. Strekk dem i fasong mens de er våte. For å få en 
mykere overflate, kan du børste den ferdige votten med en stiv børste. 
 
 
 
 
 

 


