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Tovet vott i rillestrikk 

Strikk enkle, varme og gode votter til hele familien. 
 
Modell, oppskrift og foto: Inger Myren, Frol husflidslag 

Dette trenger du: 
• 3 nøster Fritidsgarn  
• Strikkepinne 5,5 eller 6 

 
 

Slik gjør du: 
Størrelser: Barn/Dame/Herre. 

 
 

1. Legg opp 32/36/40 masker og strikk rillestrikk fram og tilbake ca.12/14/16 cm. 

2. Strikk neste omgang til det er 6/7/8 masker igjen. Sett maskene på en tråd eller sikkerhetsnål.  

3. Legg opp nye 6/7/8 masker. Dette blir hullet til tommeltott. (Nye masker legges opp ved at man begynner 
å strikke en maske, men ikke slipper den man har på pinnen, men setter den nye man har laget fra høyre 
pinne inn på venstre. Gjenta til man har nok masker.) 

4. Strikk videre i rillestrikk ca. 10/11/12 cm. Strikk 2 rette sammen, strikk 12/14/16 masker, strikk 2 rette 
sammen, strikk 2 rette sammen, strikk 12/14/16 masker, strikk 2 rette sammen. 

5. Neste omgang strikkes rett. 

6. Strikk 2 rette sammen, strikk 10/12/14 masker, strikk 2 rette sammen, strikk 2 rette sammen, strikk 
12/12/14 masker, strikk 2 rette sammen. 

7. Neste omgang strikkes rett. 

8. Strikk 2 rette sammen, strikk 8/10/12 masker, strikk 2 rette sammen, strikk 2 rette sammen, strikk 8/10/12 
masker, strikk 2 rette sammen. 

9. Neste omgang strikkes rett. 

10. Strikk 2 rette sammen, strikk 6/8/10 masker, strikk 2 rette sammen, strikk 2 rette sammen, strikk 6/8/10 
masker, strikk 2 rette sammen. 

11. Barnestørrelse: fell av de siste maskene 

12. Dame og herre størrelse fortsetter slik: 

13. Neste omgang strikkes rett. 
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14. Strikk 2 rette sammen, strikk 6/8 masker, strikk 2 rette sammen, strikk 2 rette sammen, strikk 6/8 
masker, strikk 2 rette sammen. 

15. Damestørrelse fell av de siste maskene 

16. Herrestørrelse fortsetter slik:  

17. Neste omgang strikkes rett. 
 

18. Strikk 2 rette sammen, strikk 6 masker, strikk 2 rette sammen, strikk 2 rette sammen, strikk 6 masker, 
strikk 2 rette sammen. 

19. Fell av de siste maskene 

20. Tommeltott alle størrelser:  

Strikk 6/7/8 masker ut fra de nye maskene som ble lagt opp. Fortsett med maskene fra tråden. 
Strikk rillestrikk fram og tilbake ca. 7/8/9 cm. Strikk 2 og 2 sammen ut omgangen. Fell av. 

21. Strikk en vott til på samme måten. Sy sammen vottene og fest trådene (pass på å snu den ene votten så 
du får en venstre og en høyre før du syr sammen). 

22. Vaskes i maskin på 40 grader sammen med f.eks. dongeribukse. Dersom man vil ha mer kontroll, toves 
vottene for hånd. 
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Bilder 
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