
JUKS 

Design: Elisabeth Augusta  

 

Du trenger: 

Strømpepinner nr.4 og garn i tre farger, for eksempel Sterk 
fra Du Store Alpakka. 

 

Slik gjør du: 

Legg opp 40 m med farge 1 og fordel dem på 4 pinner med 10 
m på hver pinne. 

Strikk 3 omg 1r, 1 vr. Deretter 1 omg glattstrikk. 

Skift til farge 2 og strikk 4 omg glattstrikk. 

Fortsett med striper á 4 omg vekselvis i farge 1 og 2 til 
arbeidet måler 9-10 cm. 

 

 



Øk til tommel:   

1. omg: 19r, øk 1, 2r, øk 1, 19r 
2. omg: strikk rett 

Gjenta disse 2 omg, men med 2 masker mer mellom økningene for 
hver gang, til du har øket12 m. 

Neste omg: 20 r, sett 12 m på en tråd, 20 r 

Fortsett med striper og glattstrikk 6 cm eller til passe 
lengde.  Strikk vrangbord og fell av. 

 

Skift til farge 3 og plukk opp 40 m fra innsiden av votten (se 
bilde). Strikk 3 cm eller til du når tuppen av lillefingeren. 

 

Felling: 

1. omg: Første pinne: 1r, 2 sm gjennom bakerste ledd (eller 
ssk), strikk ut pinnen. Andre pinne: strikk rett til det er 
3 m igjen, 2 sm, 1 r. Tredje pinne: som 1. Fjerde pinne: 
som 2. 

2. omg: strikk rett 



Gjenta til det er 12 m igjen.  Dra tråden gjennom maskene. 

 

Tommel: 

Sett de 12 m fra tråden på pinner og plukk opp 2 masker 
ekstra ved tommelfingerhullet. 

Strikk vrangbord og fell av. 

Plukk opp 14 masker med farge 3, på samme måte som på 
vottedelen.  Strikk 5 cm eller nesten til tuppen av 
tommelen. 

Felling: 

1. omg: 2sm, 1 rett.  Gjenta ut omg.   
2. omg: strikk rett 
3. omg: 2 sm. Gjenta ut omg. Dra tråden gjennom 

maskene. 

 

Strikk en vott til. Fest tråder og sett på noe pynt hvis du vil. 

 


