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Søde sokker i 2 slags garn: ensfarvet plus farveskiftegarn. Der er diagram til mønstret.
De er bestemt ikke svære at strikke. Her i uld med nylon og cashmere og i uld med
nylon på pinde 2½ mm.
Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Lavt | Pinde: 2½

Af Fritzi Creativ

Størrelse
38-39 (40-41).

Materialer
Garn
A: 4-trådet strømpegarn, fx Lana Grossa Meilenweit cashmere (70 % uld, 25 % nylon, 5
% cashmere; 210 m/50 g); farve: blågrå Nr. 17. Garnforbrug ca. 45 g til str 38-39.
B: 4-trådet strømpegarn med korte farveskift, fx Opal Mein Sockendesign (75 % uld, 25
% nylon; 425 m/100 g); farve: Over the rainbow. Garnforbrug ca. 17 g til str 38-39.
Forslag til erstatningsgarn fra garnbutikken Rito: Lana Grossa Meilenweit 100
Unicolor og Mayflower Sock Yarn Universe.

Strikkepinde
Strømpepinde 2½ mm.
Bemærk: Pindetykkelse og maskeantal skal tilpasses din strikning. Hvis du strikker fast,
skal du nok gå mindst ¼-½ nummer op i pindetykkelse eller strikke en størrelse større.
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Tilbehør
1 maskemarkør.
Stoppenål.
Hæklenål til at hæfte ender med.

Strikkefasthed
32 m/36 p = 10 x 10 cm i glatstrikning, vasket og blokket.

Mønstre
Ribmønster
*1 r, 1 vr*.

Grundmønster
Glatstrikning i omg eller pinde.

Flerfarvet mønster
Mønsterrapporten består af 4 m/12 r.
Omg 1-2: *(A)1 r, (B) 1 r*.
Omg 3-4: *(B) 1 r, (A) 1 r*.
Omg 5-6: (B) Ret.
Omg 7-8: *(A) 1 r, (B) 1 r*.
Omg 9-10: *(B) 1 r, (A) 1 r*.
Omg 11-12: (A) Ret.

Diagram

Sådan gør du
Sokkerne strikkes ovenfra.

2/5

Ben
Slå 60 (64) m op (15 (16) m på hver p) med A og strik rundt. Sæt markør for at
angive omgangsstart.
Strik 20 omg rib i A.
Strik 3 omg ret i A.
Strik det flerfarvede mønster 2 gange (eller ønsket længde) med B.
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Hæl
Hæl og hælkile strikkes frem og tilbage over de første 30 (32) m i A (p 1 + 2 på
strømpepinde). Til hælkappen opdeles maskerne i 3 grupper = 10-10-10 (10-12-10) m.
De 2 første og sidste m strikkes på rets ret, på vrangs vr.
P 1: 2 r, *1 r, 1 vr løst af (med garnet bag arb)* x 13 (14), 2 r.
P 2: Vrang.
P 3: 2 r, *1 m løst af som vr (med garnet bag arb), 1 r* x 13 (14), 2 r.
P 4: Vrang.
Strik p 1-4 i alt 7 (8) gange, derefter p 1-2 endnu 1 (0) gange = 30 (32) hælpinde.

Hælkappe
P 1: 19 (21) r, 2 r dr sm, vend.
P 2: 1 løst af, 8 (10) vr, 2 dr r, vend.
P 3: 1 løst af, 8 (10) r, 2 r dr sm, vend.
P 4: 1 løst af, 8 (10) vr, 2 dr r, vend.
Gent p 1-4, til alle sidemasker er strikket = 10 (12) m tilbage.
Strik 10 (12) r, saml 15 (16) m op i siden af hælen plus 1 m fra tråden ml maskerne
(overgang fra hæl til ben), strik 30 (32) r (p 3 og 4), strik 1 m op fra tråden ml
maskerne (overgang fra ben til hæl), saml 15 (16) m op fra siden af hælen = 72 (74)
m. Herfra strikker du rundt i omg.
Strik 1 omg r. Omgangsstart er nu midt i de 10 (12) m i hælkappen.
Fordel de 5 (6) m fra hælkappen på p 1 og 4.
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Hælkile
Omg 1: 18 (19) r, 2 r sm, 1 r, 30 (32) r, 1 r, 2 r dr sm, 18 (19) r.
Omg 2: Ret.
Omg 3: 17 (18) r, 2 r sm, 1 r, 30 (32) r, 1 r, 2 r dr sm, 17 (18) r.
Omg 4: Ret.
Omg 5: 16 (17) r.
Gent disse omg, til der igen er 60 (64) m på pinden.
Strik 1 omg r.
Næste omg: Strik til den oprindelige omgangsstart (ml p 4 og 1) og sæt en markør
= ny omgangsstart. Herfra strikker du i B.

Fod
Str 38-39: Strik det flerfarvede mønster (B) 3½ gang.
Str 41-42: Strik det flerfarvede mønster (B) 4 gange eller til ønsket længde. Strik 2
omg i A.
Bemærk: Tåspidsen måler ved 60 (64) m kun 4 (4½) cm.

Tåspids
Tåspidsen strikkes i A.
Omg 1: *1 r, 1 vr, 11 (12) r, 2 dr r* x 4.
Omg 2: Ret.
Omg 3: *2 r, 1 vr, 9 (10) r, 2 dr r* x 4.
Omg 4: Ret.
Omg 5: *3 r, 1 vr, 7 (8) r*.
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Gent disse omg, til de 2 vrangm mødes. Herfra skal du i enden af hver omg strikke
2 m vr sm, til der er 8 m i alt på pinden.
Bryd garnet og træk det 2 gange gn alle m. Stram det og hæft det.
Strik den anden sok på samme måde.

Færdiggørelse
Læg sokkerne i blød med lidt balsam
og lad dem derefter tørre fladt.

Om designeren
© 2019 Fritzicreativ. Original titel Pünktchen. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller
færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Fritzi.
Oversat fra tysk af Marianne Holmen med tilladelse af designeren. Translated from
German with permission.
Se Forkortelsesliste | Se Rettelsesliste.
Kommentarer
Har du kommentarer til denne opskrift, kan du bruge formularen nedenfor.
Spørgsmål
Spørgsmål til en opskrift? Spørg Strikkeglads venner på Facebook.
Andre henvendelser
Har du henvendelser, som ikke drejer sig om opskriften, så brug venligst
vores kontaktformular.
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