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Størrelser  

Dame 37/39 

Herre 41/43 og 43/45 

Strikkefasthet 

21 m glattstrikk på pinne nr.4 = 10 cm 

25 m glattstrikk på pinne nr.3 = 10 cm 

Anbefalte pinner 

Dame: strømpepinner nr.3 

Herre: strømpepinner nr.4 

Garn 

Viking Sportsragg 546 - Oker  

Drops Alpaca Bouclé 0100 - Natur 

Garnmengde  

Drops alpaca bouclé 50 g 

Viking sportsragg 150 g 

Riller  

1 omg rett 

1 omg vrang 

*gjenta 

Sokker 

Legg opp 40 m på pinne nr.3 eller 4, med 

Drops Alpaca bouclé. Strikk 12 omg rillestrikk. 

Bytt til Viking Sportsragg, og legg samtidig ut til 

80 m. strikk vrangbord 3 vrang og 1 vridd rett, 

10 cm. 

På neste omgang skal det felles av 20 m, fell 

jevnt fordelt ved og strikke 2 m vrang sammen 

i hvert vrangfelt.  

Del arbeidet i 2 deler, 30 m på hver del.  

Hæl: strikk glattstrikk frem og tilbake over de 

første 30 m, ta første maske løs av på hver 

pinne. Fortsett i glattstrikk i alt 28 omg. 

Nå skal det felles til hæl, strikk til 8 m gjenstår 

på ene siden, vend og strikk til samme antall m 

gjenstår i andre siden. Vend og strikk til en 

maske før forrige vending, ta 1 m løs av,1 rett, 

og trekk den løse over. Vend og strikk til en m 

før vendingen, og strikk 2 m rett sammen. 

Fortsett og strikke 1 m på hver side av 

«hullet», sammen i hver side, til alle maskene 

er felt.  

Strikk opp 16 m på hver side av hælen, første 

omg strikkes disse maskene vridd rett. Fortsett 

i  glattstrikk på hælmaskene , og 1 r og 1 vr 

oppå foten. Fell samtidig 2 m rett sammen i 

hver side, annen hver omg, til det gjenstår 60 

m.  

 

Forsett rundt i glattstrikk til foten måler 

18(20)22 cm.  

Tåfelling 

Strikk: 

2 m rett sammen, 5 m rett* gjenta ut omg 

5 omg rett 

2 m rett sammen, 4 m rett* gjenta ut omg 

4 omg glattstrikk 

2 m rett sammen, 3 m rett*gjenta ut omg 

3 omg glattstrikk 

2 m rett sammen,2 m rett*gjenta ut omg 

2 omg rett 

2 m rett sammen, 1 m rett* gjenta ut omg 

1 omg rett 

Strikk 2 m rett sm ut omg. 

Klipp av tråden, og trekk den gjennom de 

resterende maskene, og fest tråden på 

vrangen.  

Strikk en sokk til på samme måte.  

Hank 

Legg opp 8 m på pinne nr.3(4).  

Strikk hver pinne frem og tilbake slik: 

Strikk 1 rett, legg garnet foran arbeidet (mot 

deg), løft 1 m som om den skulle strikkes 

vrang, legg garnet bak arbeidet igjen (fra deg) 

* gjenta slik. 

Forsett slik til hanken måler 20 cm, strikk 2 og 

2 m rett sammen, samtidig som du feller av. 

Sy hanken til på sokken.  

Se video under «hvordan strikke tubestrikk 

fram og tilbake» på bloggen vår. 
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