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Materialer
2 nøgler BabyWool, farve 23

Størrelse
S (M, L)

Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm
Markører

Mål

Garnkvalitet
 abyWool, Happy Sheep
B
100% uld/ 50 g = 165 meter

Omkreds: ca. 16 (18, 20) cm, giver sig
i bredden
Længde, fra bund til spidsen af langfinger:
ca. 25 (26, 27) cm

Opskriftsinformation
Strikkefasthed
25 masker og 30 omgange på 10 cm
på pind 3 mm

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/volga-fingervanter

Vanterne strikkes fra manchetten
og op. De enkelte fingre strikkes hver for
sig. Tommelen strikkes til sidst.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiivolga

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Opskrift
Manchet
Slå 40 (44) 48 masker løst op på pind 3 mm. Skift til pind 2,5 mm og strik rundt.
Strik 6 cm rib: 2 ret, 2 vrang.

Venstre vante
Skift til pind 3 mm og strik glatstrik, idet der tages 0 (1, 2) masker ud på den første omgang =
40 (45, 50) masker.
Strik 2,5 cm lige op.
Udtagninger til tommel
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
1. omgang: 1 ret, slå om, strik til der er 1 maske tilbage før markøren, slå om, 1 ret =
2 omslag.
2. omgang: ret, idet omslagene strikkes drejet ret = 2 masker ud = 42 (47, 52) masker.
3. omgang: 2 ret, slå om, strik til der er 2 masker tilbage før markøren, slå om, 2 ret =
2 omslag.
4. omgang: ret, idet omslagene strikkes drejet ret = 2 masker ud = 44 (49, 54) masker.
5. omgang: 3 ret, slå om, strik til der er 3 masker tilbage før markøren, slå om, 3 ret =
2 omslag.
6. omgang: ret, idet omslagene strikkes drejet ret = 2 masker ud = 46 (51, 56) masker.
Fortsæt således, med 1 maske mere på hver side af markøren, til der er 54 (61, 68) masker.
Slut omgangen 8 (9, 10) masker før omgangens begyndelse.
Sæt tommelens 16 (18, 20) masker i hvil (på en tråd), slå 2 nye masker op og strik
omgangen ud = 40 (45, 50) masker på omgangen.
Strik lige op til arbejdet måler ca. 4 cm fra tommel-maskerne i hvil. Slut ved omgangens
begyndelse = midt over tommel-maskerne.
Pege-finger
Sæt 6 (7, 8) masker fra venstre side af markøren og 7 (8, 9) masker på højre side på
strømpepinde = 13 (15, 17) masker.
Sæt de resterende masker i hvil (på en tråd).
Slå 4 nye masker op på indersiden af fingeren = 17 (19, 21) masker.
Strik lige op til fingeren måler ca. 6-7 cm.
Indtagning til fingerspids: Strik 2 masker ret sammen til der er 4 masker tilbage. Bryd
garnet og træk enden gennem maskerne, stram til og hæft.
Lang-finger
Sæt 4 (5, 5) masker fra venstre side af markøren og 4 (5, 6) masker på højre side på
strømpepinde = 8 (10, 11) masker.
(De resterende masker forbliver på tråden).
Strik 4 nye masker op fra pege-fingeren og slå 4 nye masker på ydersiden = 16 (18, 19)
masker.
Strik lige op til fingeren måler ca. 7-8 cm.
Indtagning til finger-spids: Strik 2 masker ret sammen til der er 4 masker tilbage. Bryd
garnet og træk enden gennem maskerne, stram til og hæft.

Volga - Hobbii Design, Sys Fredens - Copyright © 2020

Side 3

_____________________________________________________
Ring-finger
Sæt 4 (4, 5) masker fra venstre side af markøren og 4 (5, 5) masker på højre side på
strømpepinde = 8 (9, 10) masker.
Lad de resterende masker forblive på tråden).
Strik 4 nye masker op fra lang-fingeren og slå 4 nye masker på ydersiden = 16 (17, 18)
masker.
Strik lige op til fingeren måler ca. 6-7 cm.
Indtagning til finger-spids: Strik 2 masker ret sammen til der er 4 masker tilbage. Bryd
garnet og træk enden gennem maskerne, stram til og hæft.
Lille-finger
Sæt de resterende 11 (11, 12) masker på strømpepinde. Strik 4 nye maske op fra
ring-fingeren = 15 (15, 16) masker.
Strik lige op til fingeren måler ca. 4-5 cm.
Indtagning til finger-spids: Strik 2 masker ret sammen til der er 4 masker tilbage. Bryd
garnet og træk enden gennem maskerne, stram til og hæft.
Tommel 16 (18, 20) masker i hvil
Sæt de 16 (18, 20) masker på strømpepinde 3 mm og strik 2 masker op på vanten = 18 (20,
22) masker.
Strik glatstrik til tommelen måler ca. 5 (5½, 6) cm.
Indtagning til tommel-spids: Strik 2 masker ret sammen til der er 6 masker tilbage. Bryd
garnet og træk enden gennem maskerne, stram til og hæft.

Højre vante
På højre fingervante spejlvendes maskerne således:
Pege-finger: Sæt 7 (8, 9) masker fra venstre side af markøren og 6 (7, 8) masker på højre
side på strømpepinde = 13 (15, 17) masker.
Lang-finger: Sæt 4 (5, 6) masker fra venstre side af markøren og 4 (5, 5) masker på højre
side på strømpepinde = 8 (10, 11) masker.
Ring-finger: Sæt 4 (5, 5) masker fra venstre side af markøren og 4 (4, 5) masker på højre
side på strømpepinde = 8 (9, 10) masker.
Lille-finger: Sæt de resterende 11 (11, 12) masker på strømpepinde.
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