
 

Aarhøneølvott 
Skrevet av: Ingeborg Onstein og Maren Elise Bengtson 

 

Garn: Sterk fra DSA (Du store alpakka) 

50g=137m, Smart fra Sandnes, 3-tråds 

strikkegarn fra Rauma eller lignende 

garn. Beregne ca. ett nøste av hver farge, 

gjerne med litt kontraster slik at 

mønsteret kommer godt frem. 

Pinne: 2,5 mm eller 3 mm strømpepinner 

Strikkefasthet: 22 masker på 10 cm 

Størrelse: Avhenger av pinnestørrelse og 

strikkefasthet.  

  

Mansjett: Denne følger oppskriften til aarhønevotter, men med noe 

flere masker. Legg opp 48 masker i mønsterfargen. Strikk 7 runder. 

Strikk så to sammen og kast i en hel runde (dette lager taggekanten 

som brettes). Strikk 3 runder med mønsterfarge, før du begynner å 

lage striper med bunnfargen. Se figur 1. Strikk en til åtte runde(r) med 

bunnfargen, avhengig av hvor langt du ønsker at det skal være fra 

mansjett til innsiden av votten, øk jevnt slik at du får 65 masker. Legg 

så av 27 av maskene på en sikkerhetsnål. Disse maskene skal brukes 

til å feste endene.  

 

 

Selve votten: Strikk de resterende maskene i bunnfargen og legg opp 27 masker som blir innsiden av 

votten. Det er da igjen totalt 65 masker, som skal strikkes slik som vist på figur 2. Det er plass til to 

logoer på votten, pluss eventuelle initialer mellom de to, du velger selv hvor lang du ønsker votten.  

Bruk valgfri teknikk til å feste sammen disse to radene med masker. En enkel metode som gir et fint 

resultat er maskesting, som vist på videoen til Drops Garnstudio her. Fest så de to løse endene på 

innsiden av votten.  

Bunnen: Bunnen hekles tett/stramt i mønsterfargen. Dette kan for eksempel gjøres ved å lage en 

magic circle med 6 masker, for deretter å hekle fastmasker rundt til bunnen har ønsket størrelse. Lag 

den litt mindre enn bunnen i ølvotten. Sys til innsiden av votten med mønsterfargen. 

Figur 1: Mønster til mansjett 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=no
https://www.youtube.com/watch?v=p298HxgsO1s


 

Figur 2: Mønsterdiagram for selve votten  

 

 


