
                  AfterSki 

- en tidsriktig votteoppskrift
Garn: Heilo fra Dale garn i 2 farger. Ett nøste mønsterfarge (MF) og litt under to i bunnfarge (BF). 
Pinner: Strømpepinner nr. 2.5. Strikker du stramt, bruk pinne nr. 3
Mål: 11 x 30 cm. 

For en større eller mindre vott, juster pinner og garn. 



Votter for festlige ski-gjengere 

Det kan være kaldt både på og etter skikjøring i fjellet. Å bevege seg på ski er moderne,  
og after ski-fester har blitt populært. I den anledning har jeg laget After Ski votter. 

Vottene har lang vrangbord for å ikke slippe snø inn på armene når ski-kjøreren er i farta. 

Tommelen har teksten after ski, men det synes ikke så godt, så hvis du vil strikke en 
enklere vott kan du bruke rutemønsteret både foran og bak på tommelen. 

Garn: Heilo fra Dale garn i 2 farger. Ett nøste mønsterfarge (MF) og litt under to i 
bunnfarge (BF). 
Pinner: Strømpepinner nr. 2.5. Strikker du stramt, bruk pinne nr. 3
Mål: 11 x 30 cm. 

For en større eller mindre vott, juster pinner og garn. 

Legg opp 48 masker i BF. 

Strikk vrangbord 2 rett og 2 vrang i følgende stripemønster: 
7 omganger BF
2 omganger MF
2 omganger BF
2 omganger MF
2 omganger BF
2 omganger MF
2 omganger BF
2 omganger MF
6 omganger BF



Strikk en omgang rett i BF mens du øker til 52 masker. 

Følg diagrammet og lag tommelkile slik diagrammet viser. På omgang 14 i diagrammet 
setter du tommelmaskene på en tråd. Legg opp nye masker bak og fortsett å strikke etter 
diagrammet. Når du er ferdig med å felle, trekker du tråden gjennom de resterende 
maskene. 

NB! Den andre votten  strikkes fra venstre mot høyere i diagrammet. . Da blir motivet 
speilvendt. 

Tommel: Sett maskene fra tråden på to pinner og ta opp en maske i hver side. Plukk opp de elleve 
maskene bak på tommelen, på to pinner til, og plukk opp en maske i hver side = 26 masker. 
Følg diagram for tommel, eller strikk rutemønster eller noe annet du ønsker hvis du ikke vil ha 
tekst. 

Fest tråder og klipp av. 



Diagram venstre og høyre vott 
Den ene votten strikkes normalt, fra høyre mot venstre. Den andre strikkes fra venstre mot 
høyre. Da kommer tommelkilen automatisk på rett sted og motivene blir speilvendte. 



Venstre tommel

Høyre tommel


