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DESIGN
Anne-Kirsti Espenes
GARN
SW WOOL FORTE SOKKEGARN 80 % superwash ull,
20 % nylon, 150 gram = ca 390 meter
SKOSTØRRELSER
20-22 (23-25) 26-28 (29-31) 32-34 (35-37) 38-40 (41-42) 43-44
GARNFORBRUK
1 nøste alle størrelser
FARGE		
Cerise/Pink 206
PINNEFORSLAG
Strømpep nr 2,5 og 3
STRIKKEFASTHET
28 m mønsterstrikk på p nr 3 (lett strukket) = 10 cm

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Sjekk
strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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Legg opp 40 (44) 44 (48) 48 (52) 56 (56) 60 m på strømpep
nr 2,5. Strikk 8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 (15) 16 cm vrangbord
rundt med 1 r, 1 vr.
Fordel m til vrist og hæl slik: Sett 17 (21) 21 (21) 21 (25)
25 (25) 29 m, med 1 vr ytterst i hver side, på en maskeholder.
Ta i tillegg med 1 (0) 0 (1) 1 (0) 1 (1) 0 m i hver side = 19 (21) 21
(23) 23 (25) 27 (27) 29 m til vristen.
Strikk hæl over de resterende 21 (23) 23 (25) 25 (27)
29 (29) 31 m.
HÆL
Skift til p nr 3. Strikk glattstrikk fram og tilbake til hælen måler
3,5 (4) 4,5 (5) 5,5 (6) 6,5 (7) 7,5 cm og siste p er fra vrangen.
Fell slik: Sett et merke rundt 1 m midt på p. Strikk 1 m forbi
midt-m, strikk 2 r sammen, 1 r. Snu og strikk 1 m forbi midt-m,
strikk 2 vr sammen, 1 vr. Snu og strikk til m før «hullet», strikk
m før og etter «hullet» r sammen og deretter 1 r.
Snu og strikk til m før «hullet», strikk 2 vr sammen, 1 vr.
Snu og fortsett slik til alle m utenfor «hullet» er strikket.
Strikk opp 10 (11) 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 m på hver side av
hælen.
Strikk videre rundt. De 19 (21) 21 (23) 23 (25) 27 (27) 29 vrist-m
strikkes i mønster etter diagrammet slik: Strikk 1 (0) 0 (1) 1 (0)
1 (1) 0 vr, 17 (21) 21 (21) 21 (25) 25 (25) 29 m mønster, 1 (0)
0 (1) 1 (0) 1 (1) 0 vr. De resterende m (under foten) strikkes i
glattstrikk. Sett et merke på hver side av vrist-m, og fell slik til
kile: Før 1. merke: Strikk 2 r sammen. Etter 2. merke: Ta 1 r løs
av, strikk 1 r, løft den løse m over. Gjenta fellingene på hver
2. omgang til 40 (42) 44 (46) 48 (52) 54 (58) 60 m gjenstår.
Strikk til arbeidet måler ca 11 (12) 14 (15,5) 17 (19) 21 (22) 23
cm fra merket midt på hælen.
TÅFELLING
Sett et merke i hver side med 20 (21) 22 (23) 24 (26)
27 (29) 30 m på over- og undersiden av foten.
Strikk glattstrikk rundt. På 2. omgang felles slik: Før hvert
merke: Strikk 2 r sammen, 1 r. Etter hvert merke: Strikk 1 r, ta
1 r løs av p, strikk 1 r, løft den løse m over = 4 m felt. Gjenta
fellingene på hver 2. omgang i alt 3 ganger og deretter på
hver omgang til 8-10 m gjenstår.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.
Strikk den andre sokken på samme måte.

DIAGRAM

Gjenta
Gjenta
Begynn

R på re�en, vr på vrangen
Vr på re�en, r på vrangen
Ta 1 m vr løs av, 1 r, 1 kast, 1 r, lø� den løse m over, 1 r + 1 kast + 1 r
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