HOBO – fingerløse vanter af dine garnrester!
Jeg er vild med fingerløse vanter! Med dem kan jeg både holde varmen og skrive sms’er til familien, finde
nøgler i lommen eller stikke en finger i jorden. Brug de
garnrester, du lige har for hånden – det tager kun en aften eller to
at strikke et par.
Fingerløse vanter kan strikkes på mange måder, men her har jeg
skrevet, hvordan jeg har gjort denne gang. Du kan også bruge alle
mulige mønstre, og de findes i tusindvis på internettet. Så det er
bare at gå i gang og eksperimentere med farver og mønstre, så
længe du gider 
Opskriften er til smal (barn), normal og bred – og du kan sagtens
lave dem bredere endnu ved at tilføje 4 m (2 på håndryggen og 2
på håndfladen). Længden regulerer du undervejs ved at prøve
vanten på og se, hvad der skal til.
Hobo
Materiale: Strømpepinde eller rundpind 80 cm, 4 mm
En rest kontrastgarn til bort, 1 nøgle bundfarve og 1 nøgle mønsterfarve. Jeg har brugt to tråde supersoft,
men alt ”uldent” kan gå.
Slå 44-48-52 m op på p 4 og strik 1 p ret. Fordel maskerne på 4 strømpepinde eller strik videre på
rundpind vha Magic Loop.
Strik diagram 1 og fordel derefter maskerne efter håndryg og håndflade med 25-27-29 m til håndryg og
19-21-23 m til håndflade.
Strik videre efter diagram 3 over håndryggen og diagram 2 over håndfladens masker.
Strik ca. 12 omg (ca 5 cm)

Tommelfinger:
Højre tommel: Strik 2 m på håndfladen. De næste 3 m
danner det nederste af tomlen. Lav 1 udtagning ml. 2. og
3. maske med bundfarven. Strik 3 m, 1 udtagning. Strik
resten af maskerne. Det var første pind i diagram 4. Strik
videre efter diagram 4 indtil den stiplede linje. En tyk
mandetommel kræver nok lidt mere, og her fortsætter du
bare tommel-udtagninger til der er 19 m i alt.
Næste omg: Strik 2 m, sæt tommelfingermaskerne på en
tråd, slå 3 nye masker op i stedet for tommelmaskerne,
strik omgangen ud. (Slå de nye masker op skiftevis i
mønsterfarve og bundfarve, så det kommer til at passe
med striberne).
Fortsæt i mønster 13-15 omgange, eller som det passer til din hånd. Ca. 6 cm er det, der passer til min
hånd.
Venstre tommel: strikkes på samme måde som højre, men modsat: strik 14-16-18 m. De næste 3 masker
danner det nederste af tomlen. Strik efter diagram 4 indtil den stiplede linje.
Næste omg: Strik 14-16-18 m, sæt tommelfingermaskerne på en tråd, slå 3 nye masker op, strik
omgangen ud.
Fortsæt i mønster 13-15 omgange, eller som det passer til din hånd.
Strik 1 omg bundfarve og tag 4 m jævnt ind over håndryggen.
Den sidste stump tommelfinger
Sæt de 15 tommelfingermasker fra tråden på pinden og saml 5 nye masker op langs kanten til det øverste
af vanten. Strik rundt i striber som før, indtil tommelfingeren er lang nok (ca. 8-10 omg). Luk af i
bundfarven.
Strik 3 omg diagram 2 over alle masker. Luk af i bundfarve. Hæft enderne. Tag på. Gå ud i kulden.

DIAGRAMMER

Strik med dominans
Du får det bedste
resultat med striberne,
hvis du strikker med
bundfarven som
”dominerende” farve.
Klik og se hvordan
Charlotte Kaa gør det på
Youtube
Diagram 1

Diagram 2
Håndflade
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Diagram 3 – smal. Begynd ved p 1. Gentag p 2-14
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Diagram 3 - mellem Begynd ved p 1. Gentag p 2-14
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Diagram 3 – bred. Begynd ved p 1. Gentag p 2-14

Tommel – ved stiplet linje sættes maskerne på en tråd
og der slåes 5 nye masker op i ”hullet”.

