
Leine Utistugu bumarkluve og votter – tovet 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

 
Voksen størrelse: 
Liten(Middels)Stor 
Garn: 4-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100 gram til lue 
og 100 gram til votter 
Pinne: Liten rundpinne nr. 6,  
5 pinner nr 6 
Luens mål:  50(53)56 cm 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 
13,5 m x 19 p (ferdig tovet:10 x 
10 cm = 14 m x 22 p) 
 
Fra gammelt av har norske 
gårder et eget bumerke. Det er 
en enkel geometrisk form som 
ble brukt til å merke eiendom, 
tømmer, til underskrift på 
dokumenter osv. Merket består 
av rette linjer, slik at det kan 
hugges inn i tømmer med øks. 
Utistugu Leine har bumerket på låvedøren. 
 
Vottene og luen er enkle å strikke, og det går fort å bli ferdig. Etterpå tover du dem, slik 
man gjorde før i tiden for å skape varme og slitesterke strikkeplagg.  
 
 
Mønsteret   

Tom rute: rett  
x: vrang 
En rad = en pinne 
 
 
Luen 
Legg opp 70(74)78 masker på pinner nr. 6. Strikk 
38(40)42 omganger. Begynn fellingen, fell 2 
masker i hver side annenhver omgang. Fell 2(3)4 
ganger før du begynner på mønsteret. 
 
Mønsteret teller 11 masker, og skal være midt 
mellom fellingene, på begge sider av luen.  
 
Fortsett å felle til du har 3 masker igjen. Strikk 15 
cm snor med to pinner: Hold pinnen med 
maskene i høyre hånd med strikketråden på 
venstre side. Dra maskene over til motsatt side 

av pinnen, og flytt den over i venstre hånd. Strikk de tre maskene. Dra maskene over 
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pinnen og skift hånd igjen – om igjen og om igjen! Du får en rundstrikket tråd, som 
gammeldags hestetømmer. Avslutt med å lage sauehaler: Legg ut 5 masker i den første 
av maskene, fell av 6 masker. Legg ut 5 masker i den andre masken, fell av 6 masker 
igjen og gjør til slutt det samme i den 3. masken. 
 
 
Votten 
Legg opp 26(28)30 masker på pinner nr. 6. Strikk 28 omganger. Legg ut 6 masker til 
tommelen slik:  
 
Liten og middels størrelse: Legg ut en maske ved å plukke opp en maske i masken under 
den du nettopp har strikket. Deretter plukker du opp en maske i masken under den neste 
du skal strikke. Dermed får du 2 nye masker ved siden av hverandre, og utlegget blir 
nesten usynlig. 
 
Stor størrelse: Legg ut en maske ved å plukke opp en maske i masken under den du 
nettopp har strikket. Strikk en maske. Deretter plukker du opp en maske i masken under 
den neste du skal strikke. Dermed får du 2 nye masker med en maske mellom, og utlegget 
blir nesten usynlig. 
 
Videre for alle størrelser: Strikk 4 omganger, og legg ut to masker igjen, denne gangen 
utenfor dem du la ut sist – en foran og en etter. Utlegget danner en kile. Strikk 4 omganger 
til, legg ut en gang til på samme måte, strikk 4 omganger til slutt. Sett 6(6)7 masker til 
tommelen inn på en tråd. Legg opp 4(4)5 masker bak tommelen, og strikk videre.  
 
Strikk 8(9)11 omganger. Begynn på mønsteret. Plasser det midt på oversiden av votten. 
Strikk til du har 20(21)23 omganger fra tommelen. 
 
Felling i toppen: Fell to masker på hver side av hånden annenhver omgang 4 ganger. 
Fortsett å felle 2 masker på hver side hver omgang, til det er 8 masker igjen. Kutt tråden, 
tre den gjennom maskene og snurp sammen. 
 
Tommeltott: Plukk opp til sammen 12(12)14 masker til tommeltotten, de 6(6)7 du har 
tredd inn på en tråd og 6(6)7 til. Strikk 14(14)16 pinner. Fell annenhver maske til 6(6)7 
masker. Kutt tråden, tre den gjennom maskene og snurp sammen. 
 
Strikk en vott til, men pass på at du får en til høyre og en til venstre hånd! Fest alle tråder 
på vrangen.  
 
Toving 
Gi vottene og luen en omgang i vaskemaskinen på vanlig bomullsvask, 40 grader, for 
toving. Tilsett en spiseskje grønnsåpe eller ullsåpe. Plaggene krymper ca 10 %, og får en 
fast og jevn struktur. For å få en mykere overflate, kan du børste med en stiv børste. 
 
 

        


