
Votter fra Olderdalen

På digitaltmuseum.no finner vi bilde av et 
par votter med mønsterstrikking fra 
Olderdalen i Kåfjord, 1947. Fotografiet er fra 
Anna Grostøls samlinger.

Samlingene består av skriftlige notater, 
fotografier, film og tekstilprøver. Materialet 
er et resultat av Anna Grostøls 
granskingsarbeid i norske bygder på 1920-
til 1950-tallet. Grostøl var opprinnelig lærer, 
men brukte fritiden til å samle kunnskap om 
naturalhusholdet i Norge – fra daglige 
arbeidsoppgaver til husflid og håndverk. 
Hennes arbeidsmetode besto i å reise rundt 
og fotografere, filme og snakke med folk om 
gamle arbeidsteknikker og virksomheten på 
gårdene. Samlingene, som ble overført til 
Norsk Folkemuseum i 1976. Som en del av 
fotosamlingen finnes det fotomateriale med 
notater på samisk og norsk fra Grostøls 
arbeid i Troms og Finnmark (1947-1955).

Det er brukt Rauma 3 tråders strikkegarn. Legg opp 12 masker 
på hver pinne. Strikk 12 omganger med to rette og to vrange 
masker. Strikk en omgang hvitt med rette masker, så følges 
mønstret. Etter at stripene på håndleddet er strikket, så øker du 
med to masker på fremsiden av votten, på de to pinnene der du 
strikker mønsteret. 

Husk 
tommelmerket 
etter ca 7 
omganger hvit på 
innsiden av votten. 

Forenklet 
tommelmønster.

Mønsteret på  fremsiden av votten, er 
strikket med flere tråder så man 
slipper ta det svarte garnet «med 
rundt», se bilde. De originale vottene 
kan være strikket på annen måte.



Votter fra Lyngen

Disse vakre vottene er i Nord-Troms museums 
samling på Gamslett i Lyngen. Alf Gamslett sto bak 
denne unike samlingen med over 1000 gjenstander, 
som ble samla inn i perioden 1930-1975.  Inkludert 
det som er samla inn i ettertid omfatter samlinga i 
dag nærmere 3000 artefakter med hovedvekt på 
siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 
1900-tallet. Samlinga er Nord-Troms museums 
eldste delsamling. 

Til å gjenskape vottene er det brukt Rauma 3 tråders 
strikkegarn. Legg opp 14 masker per pinne, tynne pinner. 
Strikk stripene på håndledd med to rette og to vrange masker. 
Øk til 15 masker per pinne når du begynner med mønsteret på 
hånden, og øk med en maske på framsiden (midten av 
mønsteret). Husk tommelmerke, her er det tatt av 13 masker 
til tommel. 

Mønster på 
innside av 
votten.

«Det er så reint for få av oss som 
har skjøna å take vare på det 
gamle som ein har rekna med 
ikkje å ha bruk for meir, og Alf 
kan glede seg det gjer han 
sikkert og— over at han har 
greidd å berge så mykje. Den 
unge generasjonen bør vere 
takksam mot mannen for denne 
gjerning»

Avisa Tromsø 11. oktober 1961


