STRIKKEOPSKRIFT TIL SOKKER
Christina, Ann, Majbritt, 75% superwash uld, 25% polyamid, 50gr = 210m
Størrelse (år):
Garnnøgler:
Strømpepinde:

2-4
(6-8)
1
(1)
2½ mm

10-12 (dame)
2
(2)

herre
2

Strikkefasthed: 30 m i glatstrikning på strømpepind 2½ = 10 cm eller 28 m på
strømpepind 3 = 10 cm. OBS! Sørg for at overholde strikkefastheden. Strikker du for
stramt, så prøv med tykkere pinde, strikker du for løst, så prøv med tyndere pinde.
SOKKER
Slå 48 (52) 60 (64) 74 m op og fordel dem på 4 pinde således: 12 (13) 15 (16) 18 m på pind
1 og pind 4, 12 (13) 15 (16) 19 m på pind 2 og pind 3. Strik rundt i rib 1 r, 1 vr i 11 (13) 16 (19)
21 cm.
Derefter strikkes glatstrikning. Strik 2 omg. Nu strikkes hælen over maskerne på pind 1
og pind 4. Strik glatstrikning frem og tilbage med 1 r kantm i hver side. Når hælen fra
ribben måler ca 4 (4½) 5½ (6) 7 cm strikkes en pind fra retsiden således: Strik 14 (15) 16
(18) 20 m, tag 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over (= 1 oti), 1 r, vend. Tag 1 m løs af, 5 vr, 2
vr sammen, 1 vr, vend. Tag 1 m løs af, 6 r, 1 oti, 1 r, vend. Tag 1 m løs af, 7 vr, 2 vr
sammen, 1 vr, vend.
Fortsæt med at strikke frem og tilbage på denne måde, hvor der strikkes 1 m mere med
fra side for hver p. Fortsæt til alle maskerne i siderne er strikket med, sidste p strikkes
fra vrangsiden.
Fordel de resterende masker på 2 pinde. Strik nu maskerne på disse 2 pinde ret, saml 11
(12) 15 (16) 19 m op indenfor kantm langs den ene side af hælen, strik maskerne på pind
2 og pind 3, saml 11 (12) 15 (16) 19 m op langs den anden side af hælen, strik maskerne på
pind 4. Strik rundt i glatstrikning. Strik 1 omg.
Tag nu ind på pind 1 og pind 4 således: Pind 1: strik de sidste 2 m sammen. Pind 4: lav en
oti over de første 2 m. Gentag disse indtagninger på hver 2. omg til der er 50 (52) 56
(66) 68 m tilbage. Fordel disse m på de 4 pinde. Strik lige op til hele foden måler 10 (13)
16 (19) 21 cm.
Nu tages der ind til tå således: På Pind 1 og pind 3: Strik til der er 3 m tilbage på pinden, 1
oti, 1 r. På pind 2 og pind 4: strik 1 r, 2 r sammen. Gentag disse indtagninger med 2
omganges mellemrum 1 (1) 1 (2) 2 gange, derefter på hver 2. omg til der er 18 (20) 20
(22) 24 m tilbage. Strik 1 omg. Tag nu ind på hver omg til der er 8 m tilbage.
Klip garnet over og træk enden gennem de resterende masker. Hæft enden godt.

