
Tovede votter med perler 

Pinner: Rundpinne nr. 7 – 40 cm, strømpepinne nr. 7 
Hifa Trollgarn: Mørk rødlilla nr. 722 – 140 gram, 
Hifa 2: Gråfi olett nr. 6079 – 10 gram 
Tilbehør: Perler: 84 stk  
(I oppskriften er der brukt 42 stk perler nr. nr. 118 fra www.Perlebutik-
ken.no)

Begynn med å tre 42 perler på en tråd Hifa 2. Legg opp 28 masker på rundp nr. 7 med 1 tråd Trollgarn og perlesno-
ren slik: Legg opp1 maske og * trekk 1 perle opp, så den sitter helt tett ved pinnen, legg opp 2 nye masker – perlen 
sitter nå i spenn mellom maskene *. Gjenta fra *til* inntil det er 28 masker og 14 perler. Sett et merke ved omgangs-
start. Samle arbeidet og strikk 1 omgang rett, 4 omganger vrang. Strikk igjen en perle med opp på hver 2. maske (se 
nederst på siden hvordan). Strikk 4 omganger vrang og strikk igjen en perle med opp på hver 2. maske. Strikk 14 
omganger rett, men kun med Tollgarn. Økning: *7 rett, øk 1 maske*. Der økes 1 maske ved å løfte tråden opp mellom 
2 masker og denne maske strikkes vridd rett. Gjenta fra *til* omgangen rundt (32 masker), 5 omganger rett. 
Tommelfi ngerkile: Sett merke før 2. maske (M1) og før 5. maske (M2). Økning: *Øk 1 maske etter M1 og før M2 og 
strikk 1 omgang rett*. Gjenta fra * til * to ganger til (9 masker). Strikk 2 omganger rett og sett de 9 kilemaskene på en 
hjelpetråd. Legg opp 3 masker bak kilen og strikk videre, til arbeidet måler 18 cm fra kilen. 
Felling til fi ngerspissene: 1. felling: Skift til strømpepinne og strikk 2 rett sammen omgangen rundt, 2 omganger 
rett. 2. felling: Strikk 2 rett sammen omgangen rundt. 3. felling: Strikk 2 rett sammen omgangen rundt. Klipp tråden 
og trekk den igjennom de resterende masker. 
Tommelfi nger: Sett de 9 maskene fra hjelpetråden over på strømpepinne, ta opp 5 masker fra votten og strikk 14 
omganger rett med de 14 maskene. 1. felling: Strikk 2 rett sammen, 1 omgang rett. 2. felling: Strikk 2 rett sammen. 
Klipp tråden og trekk den igjennom de resterende maskene. Tov vottene – det kan være nødvendig å tove 2 ganger 
alt etter vaskemaskintype. Brett ned perlekanten. Ta vottene på mens de er våte, slik at de får den rette passformen. 

Strikking med perler: Tre først det rette antall perler på tråden. Bruk en fi n synål og en tynn sytråd til å tre med. 
Bind sytråden til ullgarnet og la perlene gli fra sytråden over på ulltråden. Perlestrikking i glattstrikk: 1 Før strikkegar-
net om på rettsiden. 2 Skubb perlen opp til enden av garnet. 3 Ta neste maske vrang løst av (den 2. maske) og før 
strikkegarnet om på vrangsiden. Perlen ligger nå foran den løst overtrukne maske.
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