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GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
TYNN ULL 80 % superwashbehandlet ull,
20 % nylon, 50 gram = ca 175 meter
DESIGN

Trine Lise Høyseth

STØRRELSER

Se tabell

MÅL
Fotens lengde ca

Se tabell

GARNFORBRUK

Se tabell

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET
28 m mønstret glattstrikk på p nr 3 = ca 10 cm
30 omganger mønstret glattstrikk på p nr 3 = ca 10 cm

Legg opp 54 (58) 62 (66) 70 (74) 78 m med cerise på strømpep
nr 2,5. Strikk 2 (3) 3 (3) 4 (4) 5 cm vrangbord rundt med 1 r,
1 vr. Skift til strømpep nr 3 og natur. Strikk 1 omgang r. Sett

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.

et merke rundt første m på omgangen = midt bak. Fortsett

FORKORTELSER

i cerise. Strikk til diagram A er ferdig.

med mønster etter diagram A, se piler for valgt størrelse. NB!
Merke-m er ikke med i diagrammet, den strikkes hele tiden

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

Arbeidet måler ca 13 (14) 17 (17) 18 (22) 22 cm. Sett 27 (29)
© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

STØRRELSER

31 (33) 35 (37) 39 m midt oppå foten på en maskeholder. Strikk
hæl videre fram og tilbake over de resterende 27 (29) 31 (33)
35 (37) 39 m med glattstrikk og cerise. Strikk til hælen måler
ca 4 (4,5) 5 (5,5) 6 (6,5) 7 cm, slutt etter 1 p fra vrangen.

Videre strikkes hælfelling slik:

26-28 (29-31) 32-34 (35-37) 38-40 (41-43) 44-46

1. p: Strikk til det gjenstår 9 (9) 10 (10)
10 (11) 11 m, ta neste m r løs av p, strikk
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Cerise 310
Natur 306
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1 r og trekk den løse m over.
Snu arbeidet.
2. p: Strikk vr til det gjenstår 9 (9) 10 (10)
10 (11) 11 m, ta neste m vr løs av p, strikk
1 vr og trekk den løse m over.
Snu arbeidet.
Gjenta 1. og 2. p, men strikk til det
gjenstår 1 m mindre for hver gang til
alle m på hver side er felt bort og det
gjenstår 11 (13) 13 (15) 17 (17) 19 m.
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Strikk opp 11 (13) 14 (16) 16 (17) 19 m på hver side av hælen

gjenstår 2 m før merke-m, strikk 2 r sammen, 1 r, ta 1 m r løs

og sett m oppå foten inn på p igjen = 60 (68) 72 (80) 84 (88)

av p, strikk 1 r og trekk den løse m over. Gjenta fellingene

96 m. Fortsett med mønster etter diagram B over m oppå

på hver omgang til det gjenstår 12 m. Klipp av garnet og trekk

foten. De øvrige m strikkes i diagram C. NB! Tell ut hvor

tråden gjennom de resterende m. Strikk 2 like sokker.

i diagrammet det må begynnes, slik at mønsteret passer
på hver side av m oppå foten. Samtidig på 2. omgang,
felles det på hver side av de midterste 27 m (i alle størrelser)
oppå foten slik: Strikk til det gjenstår 1 m før de 27 m, strikk
2 r sammen med natur, strikk til det gjenstår 1 m av de 27 m,
ta 1 m r løs av p, strikk 1 r med natur, trekk den løse m over.
Gjenta fellingene på hver 2. omg i alt 4 (6) 6 (8) 8 (8) 10 ganger
= 52 (56) 60 (64) 68 (72) 76 m. Fortsett mønsteret som før til
foten på sokken måler 13 (14,5) 16 (18) 19,5 (21) 23 cm (inkl
hælen). Det gjenstår nå ca 3 (3,5) 4 (4) 4,5 (5) 5 cm før hel
lengde. Sett 1 merke rundt en m i hver side = 25 (27) 29 (31)
33 (35) 37 m både over og under foten. Fortsett med cerise
over alle m. Samtidig felles det i hver side slik: Strikk til det
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Garn brukt
i denne oppskriften
ULLVUGGE

TYNN ULL
80 % superwashbehandlet ull,
20 % nylon
50 gram = ca 175 meter
Strikkefasthet: 27 masker i glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm

• SLITESTERKT TIL SOKKER & STRØMPER
• FLOTT TIL BARNEHAGEPLAGG
• VELEGNET TIL INTERIØRPROSJEKTER

TYNN ULL er et mykt og godt nylonfor
sterket ullgarn som egner seg til de aller
fleste strikkeprosjekter der du ønsker et
tynnere garn. Bruk det til finere sokker og
strømper og til alle typer bruksplagg som
skal tåle mye bruk og slitasje.
TYNN ULL er flott til finkofter, gensere,
skjørt og jakker, for ikke å glemme til ullbukser og plagg til barnehageungen.
Garnet er også velegnet til hekling, lappetepper og andre interiørprosjekter.
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