
primstaven 14. oktober 

14. oktober er første dagen på primstavens vinterside, og er merket med en vott. Symbolet forteller 

at vintertøyet måtte tas frem og gjøres i orden. Denne dagen spår vinterværet. Om det var godt vær 

denne dagen, kunne en vente en god vinter. Primstaven er en evigvarende kalender som har tradisjon 

helt tilbake til middelalderen. Den ble laget av tre eller bein, med  

innskårede hakk eller merker for hver dag i året. Staven er inndelt i  

vinter -og sommerhalvår og prydet med symboler for merkedager knyttet  

til årsrytmen i det gamle jordbrukssamfunnet. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Håndarbeid i norsk 

kvalitet og tradisjon 
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GARNPAKKER 

ullvotten.no sender deg/dere «garnpakke»  

som inneholder raumagarn (gammelserie/finull) 

og et hefte med utfyllende informasjon, 

mønster, garnfaktura, oppgjørsblankett og 

returadressekort. 

«Garnpakken» kjøper du/dere av ullvotten.no 

Pris: kr 40,- pr par. 

Fri frakt ved kjøp av flere enn 20 garnpakker. 

ca 5-7 dagers leveringstid. 

 

 

ØNSKER DU/DERE Å STRIKKE PRIMVOTTER PÅ BESTILLING? 

PRIMVOTTER 

ullvotten.no kjøper godkjente  

Primvotter for kr 170,- pr par. 

Betaling for primvottene  

er den 25. hver mnd. 

ullvotten.no betaler frakt  

av primvottene ved sending av  

minimum 20 par votter. 

 

 

     Sett deg opp på vår «strikke-liste»! 

 

 

 

 

Strikke på bestilling? 

«navn, adresse og 

 antall primvotter» 

 

95 49 50 50 

post@ullvotten.no 

 

GODKJENTE PRIMVOTTER 

 

Primvottene skal være jevnt strikket etter oppgitt 

mønster, pinnestørrelse, garntype og mål. Felling 

skal også utføres korrekt. Alle tråder skal være 

festet. Det skal ikke være hull v/ tommel. Ikke 

godkjente primvotter returneres mot bet.porto. 

ullvotten.no har behov for flere som kan strikke på bestilling fra våre kunder. Om du kan tenke deg dette, 

send oss din kontaktinformasjon. Du vil motta en bekreftelse på at du er ført opp på «strikke-lista» sammen 

med informasjon om at du vil bli kontaktet via sms/epost med forespørsel om strikking ved behov. Ved 

forespørsel om oppdrag, står du fritt til å velge antall til en oppgitt frist (4 uker - 6 mnd). 
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