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14-09. TUBESOKKER I ULIKE KVALITETER

MODELL (A-C):

GARNKVALITET (A) Gästrike 3 tr (100 % Ull. Hespe à 100 g = 200 m)

GARNKVALITET (B) Fuga (50 % Ull, 50 %,Akryl "Super wash". Nøste ca 50 g = 121 m)

GARNKVALITET (C) Fantasi (50 % Ull, 50 % Akryl. Nøste ca 50 g = 120 m)

GARNALTERNATIV (A-C) Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)

STØRRELSE Barn(Dame)Herre

GARNMENGDE (A-C) Ca 75(100)150 g (fg A: 9309 / B: 60125 / C: 60151)

STRØMPEPINNER (A-C) 3 mm

MODELL (D):

GARNKVALITET Raggi (70 % Ull , 30 % Polyamid "Super wash". Nøste ca 100 g = 150 m)

GARNALTERNATIV Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)

STØRRELSER Barn(Dame)Herre

GARNMENGDE Ca 100(130)200 g (fg 1592)

STRØMPEPINNER 3.5 mm

MODELL (E):

GARNKVALITET MellanRaggi (75 % Ren ny Ull, 25 % Polyamid. Nøste ca 100 g = 260 m)

GARNALTERNATIV Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)

STØRRELSE Dame

GARNMENGDE Ca 200 g (fg 28004)

STRØMPEPINNER 3 mm

MODELL (A-C) 

Mønster: 2 r, 2 vr, men forskyv mønsteret 1 m til venstre hver 5. omg.

 Legg opp 40(52)60 m på p nr 3 og fordel m jevnt på strømpep. Str 2 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, og deretter mønster til arb måler 30(35)40

cm, eller har ønsket lengde. Da felles til tåen slik: Str X *2 r, 2 r sm, gjenta fra * ut omg, str 2 omg uten fellinger X, gjenta X-X til det

gjenstår 8 m. Klipp av garnet og trekk det gjennom de resterende m. Stram til og fest trådene. Str 1 strømpe til. Vil du ha en høyre og

venstrestrømpe så forskyver du mønsteret 1 m til høyre i stedet. 

MODELL (D) 

Mønster: 2 r, 2 vr, men forskyv mønsteret 1 m til venstre hver 4. p så det dannes et spiralmønster. 

Legg opp 36(44)52 m med p nr 3.5 og str 7 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Str videre i mønsterstr. Str til arb måler 30(35)40 cm, eller har ønsket

lengde. Da str videre i glattstr og felles til tåen slik: Str X * 2 r, 2 r sm, gjenta fra * ut omg, str 2 omg uten fellinger X, gjenta X-X til det

gjenstår 8 m. Klipp av garnet og trekk det gjennom de resterende m. Stram til og fest trådene. Str 1 strømpe til. Vil du ha en høyre- og

venstrestrømpe, forskyver du mønsteret 1 m til høyre i stedet. 

MODELL (E) 

Mønster: 2 r, 2 vr, men forskyv mønsteret 1 m til venstre hver 5. p. 

Legg opp 52 m på p nr 3 og fordel m jevnt på strømpep. Str 2 cm vr. bord, 2 r, 2 vr, og deretter mønster til arb måler 70 cm. Da felles

til tåen slik: Str X * 2 r, 2 r sm, *gjenta fra * ut omg. Str 2 omg uten fellinger X, gjenta X-X til det gjenstår 8 m. Klipp av garnet og trekk

det gjennom de resterende m. Stram til og fest trådene. Str 1 strømpe til. Vil du ha en høyre- og venstrestrømpe, forskyver du

mønsteret 1 m til høyre i stedet.
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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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