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BAMBU RAGGI



91989 KLASSISKE RAGGSOKKER I BAMBU RAGGI 
GARNKVALITET Bambu Raggi (50 % Ull «SW», 25 % Polyamid, 25 % Bambus. Ca. 100 g = 400 m.) 
STRIKKEFASTHET  Ca. 28 m og 40 p glattstr på p 2.5 mm = 10 x 10 cm 
GARNALTERNATIV  Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn) 
STØRRELSER  22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)39(40-41)42-43(44-45) 
GARNFORBRUK  Ca. 40(40)40(50)50(60)60(70)80(100) g (fg 17203) 
STRØMPEPINNER  2 og 2.5 mm    
DESIGN & TEKST  Ingalill Johansson & Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og  
 fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor  
 mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.

FORKORTELSER arb=arbeid(et), fg=farge, m=maske, mb=maskebue, p=pinne, r=rett, rest=resten/resterende, sm=sammen, størr=størrelse, 
vr=vrang

FORKLARINGER  Glattstrikk: Frem og tilbake: 1. p (retten): Strikk r. 2. p (vrangen): Strikk vr. Gjenta 1. og 2. p. Rundt: Rette masker 
på alle omgangene.  

 Ta 1 m løs av: Ta m løs av som om du skulle strikk den vrangt, men garnet ligger bak arb, løft m over på høyre p uten 
å strikke den.  

 Ta 1 m vr løs av: Legg tråden foran arb som om du skulle strikke m vr, løft m over på høyre p uten å strikke den.  

OPPLEGG  Legg opp 48(52)52(56)56(60)64(68)72(72) m med p 2 mm og fordel dem på 4 strømpep med 12(13)13(14)14(15)16(17)18(18) 
m på hver p. 

 
SKAFT  Strikk 8(8)10(10)12(12)14(14)16(16) cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Bytt til strømpep 2.5. Strikk 2 omg glattstr (= r m rundt). 

HÆLKAPPE  Strikk glattstrikk frem og tilbake over 1. og 2. p totalt 18(18)20(20)24(24)26(28)30(30) p (siste p = vrangen). 

HÆL  På neste p (= retten) strikkes forkortede pinner og fellinger slik: Strikk 15(16)16(17)17(18)19(20)21(21) r, 2 r sm i bakre 
mb, 1 r, snu,   ta 1 m vr løs av, strikk 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu,   ta 1 m løs av, strikk 8 r, 2 r sm i bakre mb, 1 r, snu, ta 1 m 
vr løs av, strikk 9 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu,  ta 1 m løs av, strikk 10 r, 2 r sm i bakre mb, 1 r, snu, ta 1 m vr løs av, strikk  
11 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu,  ta 1 m løs av, strikk 12 r, 2 r sm i bakre mb, 1 r, snu,  ta 1 m vr løs av, strikk 13 vr, 2 vr sm. 

 Størr 22-24: Fortsett ved *. Størr 25-45: 1 vr, snu, ta 1 m løs av, strikk 14 r, 2 r sm i bakre mb. Størr 25-30: Snu.  
Størr 31-45: 1 r, snu, ta 1 m vr løs av. Størr 25-30: Strikk 14 vr, 2 vr sm. Fortsett ved *. Størr 31-36: Strikk 15 vr,  
2 vr sm. Fortsett ved *.  Størr 37-45: Strikk 15 vr, 2 vr sm 1 vr, snu, ta 1 m løs av, strikk 16 r, 2 r sm i bakre mb.  
Størr 37-38: Snu. Størr 39-45: 1 r, snu, ta 1 m vr løs av. Størr 37-38: Strikk 16 vr, 2 vr sm. Fortsett ved *.  
Størr 39: Strikk 17 vr, 2 vr sm, 1 vr. Fortsett ved *.  Størr 40-45: Strikk 17 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, strikk 
18 r, 2 r sm i bakre mb. Størr 40-41: Snu. Størr 42-45: 1 r, snu. ta 1 m vr løs av. Størr 40-41: Strikk 18 vr, 2 vr sm. 
Fortsett ved *. Størr 42-45: 19 vr, 2 vr sm, 1 vr. Fortsett ved *.  

 *Alle størr: Nå er sidemaskene slutt på begge sider av hælen. Snu og strikk glattstr (r) over p 1 og 2. 

HÆLKILE  Plukk opp 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) m på sokkens høyre side (= 2. p), strikk glattstr over 3. og 4. p, plukk opp 
11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) m på sokkens venstre side og strikk de rest m over hælen (= 1. p). Strikk 1 omg glattstr 
(= r m) over alle pinnene.  

 På neste p felles på 2. og 1. p slik (det er de opplukkede m som felles): 
 2. p: Strikk de 2 siste m r sm.  
 1. p: Strikk de 2 første m r sm i bakre mb.  
 Dette gjentas annenhver omg til det gjenstår 44(48)48(48)52(56)60(64)64(68) m. Fordel de rest m på 4 p.
 
FOTEN  Strikk rett opp til hele foten måler 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.  
 Fell til tå: 
 1. og 3. p: strikk til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm i bakre mb, 1 r.   
 2. og 4. p: strikk 1 r, 2 r sm, strikk de rest m på p.  
 Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(16)16(16)20(20)24(24) m.  
 Nå kan du velge om du vil strikke rett eller rund tå. 

RUND TÅ  Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m og fest den godt. 

RETT TÅ  Fordel maskene på 2 pinner, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik: Legg arb dobbelt med rettsidene mot hverandre, 
hold p parallelt i venstre hånd og strikk med ytterligere en p i høyre hånd. Ta 1 m fra fremre og 1 m fra bakre p og strikk 
de 2 m r sm, strikk de 2 neste m sm på samme måten, dra så den første m på høyre p over den andre = 1 m på p. Fortsett 
å strikke sammen og fell av alle maskene på samme måten.  

 Klipp av tråden og fest den godt.
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Versjon 1

TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
 • Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
 • Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder 

den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
 • Se vår raggsokksskole (på svensk): oppskrift 90939 for detaljert bildeforklaring.

 www.jarbo.se
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