
 

 

 

 

«Åmtanke-votten» 
 

Design: StrikkeTerje (Terje Tjelle) 

Garn: Viking Hobbygarn og/eller Rauma Vams 

Anbefalt pinner: Vrangborden 4mm, diagram/mønster 5,5 mm 

Garnmengde: 4 nøster av selvvalgte farger (se lengre nede i denne oppskriften for flere 

fargeforslag) 

Størrelse: HERRE (dame) 

 

Vrangborden:  Legg opp 40 masker (32 masker) fordelt på 4 strikkepinner (10 (8) masker på 

hver pinne).  Strikk vrangbord med 2rett og 2 vrang i ca 7 cm.  



Mønsterdiagrammet/votten:  Øk så jevnt fordelt med 8 masker (slik at du nå har 12 

masker (10 masker) på hver pinne). 

Strikk mønsteret etter diagrammet og sett inn en kontrastfarget tråd til tommel.   

Fell av på toppen av votten etter diagrammet, hvor du i begynnelsen av 1. og 3. pinne tar 1 

maske løst av, strikk neste maske rett, løft den løse masken over, og i slutten av 2. og 4. 

pinne strikker du 2 masker sammen. 

Til slutt trekker du tråden gjennom de 8 siste maskene (2 masker på hver pinne) og fester 

tråden. 

Tommel:  Trekk ut kontraststråden du strikket inn.  Plukk opp 8 masker på undersiden og 8 

masker på oversiden av kontrasttråden.  Plukk opp ytterligere 1 maske i ytterkant på hver 

pinne, slik at du nå har 5 masker på hver strikkepinne (totalt 20 masker). Strikk tommelen 

slik som diagrammet viser og fell av slik som votten. 

Til slutt:  Fest alle løse tråder.  Gi vottene bort til noen som fryser, eller ta de på og gå en 

tur på stien       

 

Diagram HERREvott  

 

 

Diagram HERREvott tommel 



 

Diagram DAMEvott 

 

Diagram DAMEvott tommel 

 



 

Råd: Ønsker du en litt større eller mindre vott kan du benytte tjukkere eller tynnere pinner 

også. Man kan få en mindre vott ved å strikke den litt hardere enn hva man vanligvis gjør. 

 

 

Copyright © 2021 StrikkeTerje og Åmtankeprosjektet 

Denne oppskriften er beskyttet av ånsverksloven og er til fri benyttelse. 

Fortell om Åmtankeprosjektet hvis du gir bort vottene. 

Du kan følge Åmtanke på Facebook.com/aamtanke og på Instagram @amtanke.2019 

Du kan følge StrikkeTerjes designer på Facebook 

StrikkeTerje og på Instagram @strikketerje 

 

 

 

 

Det er mange som trenger litt ÅMTANKE i hverdagen.  Vær kreativ og bruk de fargene du 

selv har lyst å benytte i din Åmtankevott. 

 


