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Download PDF her

Her får du en strikkeopskrift på lækre sokker i Hjertegarn Blend Bamboo, som består af 70% bambus
og 30% bomuld. Sokkerne kan strikkes i størrelser fra størrelse 36 og op til størrelse 47. 

Størrelse

36-37 (38-39) 40-41 (42-43) 44-45 (46-47)

Materialer

Hjertegarn Blend Bamboo. Indeholder 100% 70% bambus, 30% bomuld. Løbelængde 50 g. = ca.
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150 m.

Garnforbrug: 

Ca. 3 nøgle pr. par

Strikkepind nr.: strømpepinde str. 3 mm, eller hvad der passer til 10 x 10 cm = 26 m

Forkortelser

p = pind

m = masker

r = ret

vr = vrang

sm = sammen

O-indt. = indtag med maske over (strikkes således: 1 r løst af, 1 r, træk den løse maske over)

Fremgangsmåde

Slå 56 (60) 60 (64) 64 (68) m op på pind 3, fordel dem på 4 strømpepinde således de danner en
cirkel.

Strik nu 19 (20) 20 (22) 22 (22) cm rib (1r, 1vr). Ønsker man et fold på strømpen kan man med fordel
strikke skaftet 8-10 cm længere, dette kræver i de større størrelser (40 og op) evt. et nøgle garn
mere, afhængig af hvilken type garn der anvendes, grundet løbelængden.

Strik nu hælen op, over maskerne på pind 4 og 1, således at start/opslåtråden ligger midt bag på
hælen.

Strik rib (1r, 1vr) over de 2 pinde, frem og tilbage til hælen måler 4½ (5) 5 (5½) 5½ (5½) cm

Næste pind er fra retsiden, strikkes som vendepind, således:

20 (20) 22 (22) 23 (24) r, 1 o-indt. (=1 r løst af, 1 r, træk den løse maske over) 1 r, vend

1 vr løst af, 10 (10) 10 (10) 11 (12) vr, 2 vrsm, 1 vr, vend

1 r løst af, 11 (11) 11 (11) 12 (13) r, 1 o-indt., 1r, vend



 

1 vr løst af, 12 (12) 12 (12) 13 (14) vr, 2vrsm, 1vr, vend

Fortsæt på denne måde til alle maskerne er strikket, der er hermed reduceret i maskeantallet.

Strik nu 13 (13) 14 (14) 15 (15) m op på langs hver side af hælen, lad sidde masker være på pind 4
og 1, strik igen rundt.

Fortsæt arbejdet hvor pind 1 og 4 strikkes glatstrik og pind 2 og 3 strikkes rib (1r, 1vr)

Der tages ind på hver omgang v/hælen, ved at strikke de 2 sidste masker på 1. p r sm og strikkes o-
indt. Over de første 2 m på 4. p.

Gentag indtagningerne på hver 2. pind, til der igen er 56 (60) 60 (64) 64 (68) m tilbage på en
omgang. Strik nu lige op, stadig med glatstrik under foden og ribstrik ovenpå foden, til arbejdet måler
19 (20) 21 (22) 23 (24) cm fra glatstrikket starter på hælen.

Nu tages der ind til tåen således:

Strik 2 r sm i slutningen af pind 1 og 3 og strik o-indtag i starten af p 2 og 4. Tag ind på hver 3.
omgang 3 gange og derefter på hver 2. omgang 3 gange. Fortsæt herefter med at tage ind på hver
pind, til der er 4 m tilbage på omg. bryd garnet og træk garnet gennem maskerne.

Hæft enderne.

God strikkelyst
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