FARVEGLADE STRØMPER I
BOMULDSGARN
Best. nr: 23192-1502 Garn: Emma Soft 50 g 100% bomuld
Størrelse: 2-4 (6-8) 10-12 (dame)
Materialer:
1 (1) 1 (1) ngl fv: 285 orange, 606 turkos,
638 grön

Strømpepinde: 3,5 mm

BESKRIVELSE:

strikket, vend, strik til 1 m før vendingen i den
anden side, strik 2 m vr sammen. Fortsæt på
denne måde til der ikke er flere masker i begge
sider.
Efter hælindtagningen samles der 9 (10) 11 (12)
m op på hver side af hælen = 48 (52) 58 (62) m.
Nu strikkes der rundt på alle pinde igen i glatstrik. Tag samtidigt 1 m ind i hver side på hælen
på hver anden omg til der er 44 (46) 52 (54) m
tilbage. Strik glatstrik til foden måler ca. 14 (16)
19 (20) cm eller ønsket længde.
Nu skal der tages ind til tæerne:
På 1 og 3 p strik til der er 2 m tilbage, strik 2 m
sammen i bagerste maskeled.
På 2 og 4 p strik 2 r m sammen i begyndelsen.
Ta ind på hver anden omg 3 gange, derefter hver
omg til der er 8 (6) 8 (6) m tilbage.
Tag garnet af og træk tråden gennem m og
fastgør.
Strik yderligere 1 strømpe.

STRIKKE FASTHED:

28 m og 36 omg glatstrikning med pind 3,5 = 10 x 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:

Arbejdet strikkes rundt på strømpepinde fra skaftet
og ned til tåen. Slå 44 (48) 52 (56) m op med fv
1 jævnt fordelt på p 3,5. Strik rib 1r, 1 vr i 2,5 (3) 3,5
(3,5) cm. Skift til fv 2 og fortsæt i glatstrik =
alle 6 (7) 8 (9) omg i ret.
Nu skal hælen strikkes:
Mellem 1 og 4 p strik glatstrik frem og tilbage i 4 (5)
5 (6) cm.
Tag ind fra retsiden: strik til der er 7 (8) 8 (9) m
tilbage, vend og strik til der er 7 (8) 8 (9) m tilbage
i den anden side. Vend og strik til 1 m før vendingen,
tag 1 r løs af, træk den løse maske over den

