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92372. FESTFINE BESTIKKSOKKER

GARNKVALITET Mellanraggi (75 % Ull "Superwash", 25 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 260 m)

STRIKKEFASTHET ca. 22-23 m x 29-30 p glattstr på p 4 mm = 10 x 10 cm

GARNFORBRUK ca. 50 g av fg 1 (28201) og ca. 50 g av fg 2 (28224)

STRØMPEPINNER 3.5 og 4 mm

TILBEHØR 1 flettepinne, 3.5 mm

FORKLARINGER

Glattstrikk rundt = r på alle p

Flette:

1.-5. omg: *3 vr, 4 r*, gjenta ut omg.

6. omg: *3 vr, sett 2 r på en flettep foran arb, strikk 2 r fra p og strikk deretter de 2 m på flettep r*, gjenta *-* ut omg. Gjenta disse 6

omg.

OBS! Pass på at du får en flette midt foran. Flytt m når du begynner med hælen så du får like mange m på hver p.

SKAFT

Legg opp 35 m på strømpep 3.5 mm med fg 1 og fordel dem på 4 strømpep. Strikk 13 cm flettemønster slik: 4 cm med fg 1, og videre

med fg 2. OBS! Når du bytter til fg 2, begynner du med 1 r omg over alle m så blir det penere overgang mellom fargene. Fortsett

deretter som før. Bytt til strømpep 4 mm og glattstr. Fell på 1. omg 3 m jevnt fordelt. Strikk 2 omg glattstr. OBS! Pass på at det

kommer en flette midt foran.

HÆL

Strikk hælen frem og tilbake på 1. og 4. p. Strikk 2 p frem og tilbake. På neste p (= retten) strikkes 10 m, 2 m vridd r sm (= strikk i

bakre mb), 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr,

snu. Fortsett og strikk frem og tilbake slik med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt.

På neste p plukkes opp 7 m på høyre side av hælen. Strikk halvparten av de resterende m på hælen = 4. p. Strikk de resterende m

fra hælen og plukk opp 7 m på venstre side av hælen = 1. p. Strikk videre rundt i glattstr. Etter 1 omg felles på 1. og 4. p slik (det er

de opplukkede m som felles): Strikk de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm på 4. p. Dette gjentas annenhver omg til det

gjenstår 32 m. Fordel de resterende m på 4 p. 

FOT 

Strikk rett opp til hele foten måler 10 cm. Nå strikkes tåen slik: På 1. og 3. p strikkes til det gjenstår 3 m, strikk så 2 vridd r sm og 1 r.

På 2. og 4. p strikkes 1 r, 2 r sm, strikk ut p. Gjenta fellingene annenhver omg til det gjenstår totalt 12 m. Klipp av garnet, dra tråden

gjennom de resterende m, stram til og fest godt.
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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.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.

For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel

overtrekksfelling, fg=farge, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger,

glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang,

otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, sm=sammen, vr=vang

maske/vrange masker, ytterl=ytterligere, økn=økning 

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre

maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger,

hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue,

mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, rest=resten/resterende, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, ytterl=ytterligere, økn=økning,

3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm 
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