
To-plukk 
 
Denne teknikken er fin å begynne med. Den er ganske enkel, og med Leine Merino 3-tråds 
garn får du et ganske løst resultat som egner seg for toving. 
 
Toving 
Denne bindingen krymper nokså likt på lengde og bredde. Jeg beregner ca 10 % tillegg på 
ferdige mål både på lengde og bredde ved toving i maskin på 40 grader. Men dette kan 
variere, så ta det som et utgangspunkt – din binding kan være fastere eller løsere, maskinen 
annerledes osv. 
  
Variasjon 
I stedet for å plukke 2 masker bak tommelen, kan du plukke 1, 3, 4 eller så mange du vil. 
 
Plukker du 1 maske, blir bindingen veldig løs, og du kan ta et tykkere garn. Se på bilde 2 – 
plukk bare den ene av maskene. Mange strammer masken rundt nålen for å gjøre bindingen 
tettere, da får du et tett og flatt resultat. Gjør det etter bilde 5. 
 
Plukker du 3 masker eller mer, er det vanlig å plukke 2 bindemasker fra omgangen under – 
det vil si at du hele tiden plukker en ny maske sammen med den siste av de to du plukket i 
forrige sting. 
 
Jo flere masker du plukker, jo tykkere og fastere blir arbeidet. Prøv gjerne en tynnere tråd. 
 
Følg instruksjonene i ”Begynne”-arket først. 
 

   
 
1. Her er siste bildet fra 
Begynne-arket – slik skal det 
se ut. 

 
2. Vri hånden slik at baksiden 
av tommelen vender mot deg. 
Der ligger ”kringlen”. Plukk 
opp de to løkkene.  
(Vil du prøve 1-plukk-variasjonen så 
plukker du bare den ene.) 

 
3. Stikk nålen gjennom. 



   
 
4. Vri hånden ennå litt mer 
mot deg, vri nålen og stikk 
den under både 
tommeltottmasken og tråden. 

 
5. Trekk tommelen ut av den 
siste masken. Nå har du tre 
masker på nålen, to 
plukkmasker og 
tommeltottmasken.  Pass på 
at tråden ligger som på 
bildet, over nålen.  
 

 
6. Ta et godt tak med venstre 
tommel og pekefinger om 
nålen og maskene og trekk 
nål og tråd gjennom 
maskene, slik at en ny løkke 
strammer seg om tommelen 
som på bilde 1. 

  
 

 

 
7. Nå er det tre masker bak 
tommelen. Plukk de to siste 
av dem. Fortsett fra bilde 4. 
(Vil du prøve 3-plukk-variasjonen så 
plukker du alle 3 og fortsetter med 
tre i hvert sting.) 

 
8. Når du har mange nok 
masker, for eksempel 12 til 
votter eller 8 til luetopp, 
begynner du å binde rundt. 
Fortsett på arket med 
beskrivelse av å binde rundt, 
øke, felle osv. 
 

 
9. Ferdig resultat.  
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