
Best. nr: 23125-1102  Garn: Sport 1 ngl = 100 g 70% uld og 30% polyamid

DEJLIGE TYKKE
SOKKER I SPORT 

Størrelse: 27/28  (29/31)  32/34  (35/36)  37/39  (41/43)
Materialer: 100 (100) 150 (150) 150 (200) g (ens- eller flerfarvet)
Strømpepinde: 4 stk. af nr. 4



STRIKKE FASTHED:
19 m 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 28 (32) 36 (40) 44 (48) m op på p 4 og fordel dem 
på 4 pinde = 7 (8) 9 (10) 11 (12) m på hver pind. 
Strik rib 2 r, 2 vr til arbejdet måler 22 (23) 24 (25) 
26 (27) cm, skift til glatstrik  2 omg. Strik derefter 
hælens 14 (16) 18 (20) 22 (24) m på 1. og 4. pind.  
Når hælen måler 4 (4,5) 4,5 (5) 6 (6,5) cm strikkes 8 
(10) 11 (12) 13 (14) r fra retsiden, tag 1 m løs af, strik 
1 m og træk den løse m over den strikkede, vend med 
1 r. Tag 1 m løs af, 3 (5) 5 (5) 5 (5) vr, 2 vr sammen, 
vend.
Tag 1 m løs af, 4 (6) 6 (6) 6 (6) r, strik 1 m og træk 
den løse m over den strikkede, 1 r, vend. Tag 1 m løs 
af, 5 (7) 7 (7) 7 (7) vr, 2 vr sammen, 1 vr, vend.
Fortsæt med at strikke og vende på denne måde med 
1 m mere for hver gang, indtil der ikke er flere m. 
Fordel de resterende m på 2 p.
Saml 7 (8) 9 (10) 11 (12) m op på hver side af hælen 
på 1. og 4. pind.
Strik rundt i glatstrik. Efter 1 omg, begynd med at 
tage de opsamlede m ind på hver side af hælen, strik 
til der er 2 m tilbage på 1. pind, 2 r sammen, strik 2. 
og 3. pind, på 4. pind begynd med at tag 1 m løs af, 
strik 1 m og træk den løse m over den strikkede, strik 
de resterende m. 
Gentag disse indtagninger på hver anden omg til der 
er 28 (32) 36 (40) 44 (48) m tilbage = 7 (8) 9 (10) 11 
(12) m på hver pind som før hælen.
Strik lige til hele foden måler 12 (14) 16 (19) 21 (23) 
cm.
Begynd at tage ind til tåen: strik til der er 3 m tilbage 
på 1. pind, 2 r sammen, 1 r.
På 2. pind: strik 1 r, tag 1 m løs af, strik 1 m og træk 
den løse m over den strikkede.
Strik til der er 3 m tilbage på 3. pind, 2 r sammen, 1 r.
På 4. pind: strik 1 r, tag 1 m løs af, strik 1 m og træk 
den løse m over den strikkede. Strik resterende m. 
Gentag disse indtagninger på hver anden omg til der 
er 8 m tilbage.
Træk garnet gennem de resterende m og hæft trådene 
godt.
Strik den anden sok på samme måde.


