
Best. nr: 23048-202  Garn: Sockz 1 ngl = 50 g 75% ”superwash” uld og 25% polyamid

STRØMPER MED LANGT SKAFT
I SOCKS GARN

Størrelse: 
26-27   28-29   30-31   32-33   34-35
36-37   38-39   40-41   42-43   44-45
Strømpepinde: 2,5 og 3 mm

Materialer ca.: 
50    60    70    90   100
110  120  130  140  140 g (fv 109 multirosa)



STRIKKE FASTHED:
30 m og 42 omg glatstrik = 10 cm. OBS: kontroller 
strikkefastheden nøje. Strikker du for fast, byt til 
grovere pinde. Strikker du for løst, byt til tyndere 
pinde. Stemmer strikkefastheden ikke får arbejdet 
forkerte mål og det angivne garnforbrug ændres.

STRIKKE BESKRIVELSE:
Slå m op på dobbelt pinde med p 2,5 (se antal m i ta-
bellen), fordel dem på 4 pinde og strik rib 2 r, 2 vr (se 
hvor mange cm i tabellen). Efter rib skift til glatstrik 
på strømpepind 3 (se i tabellen hvor mange cm). På 
næste omg 3 strikkes hælen frem og tilbage over 1. og 
4. pind (se antal omg i tabellen). Lav derefter en hæl-
ekile (se i tabellen hvor mange m som skal strikkes). 
Derefter strikkes 2 m sammen 1 r, vend, tag 1 m løs 
af, 5 vr 2 vr sammen, 1 vr m slettes, vend, tag 1 m løs 
af, 6 r, 2 r sammen i bagerste maskebue, 1 r, vend, tag 
1 m løs af, 7 vr, 2 vr sammen, 1 vr, vend. Fortsæt på 
denne måde frem og tilbage med 1 m mere for hver 
vending til der ikke er flere sidemasker. Saml m op på 

næste omg på højre side af hælen (se antal i tabel) 
samt strik halvdelen af de tilbagestående på hælen 
= 4. p, strik rest m fra hælen samt tag m op på 
venstre side (se antal i tabel) = 1. pind. Strik rundt 
i glatstrik. Efter 1 omg begynder man at tage ind 
på 1. og 4. p som følger: (det er de opsamlede m 
som skal tags ind) strik de 2 sidste m sammen i r 
på 1. p og de 2 forreste m i r i bagerste maskebue 
på 4. p. Dette gentages på hver anden omg til du 
har samme antal m som da du begyndte. Fortsæt 
sådan til foden måler (se cm i tabellen).

NU STRIKKES FRA TÅEN:
På den 1. og 3. p strikker man sammen til der er 3 
m tilbage, 2 r sammen i bagerste maskebue, 1 r. På 
den 2. og 4. p strikkes 1 r, 2 r sammen, strik 
resterende m på p til der er det tilbage som 
fremgår af tabellen. Tag garnet af og flyt m over 
på 2 p, vend arbejdet med vrangen udad. Luk af 
ved at tag 1 m fra hver p, strik 2 m og træk den 
første m over og fortsæt omg ud. Hæft trådene.


