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SOKKER
Størrelse: 26-29 (30-35) 36-40 (41-44) 45-46
Garn: Rico Hottest Socks Ever! 4 ply
Garnforbrug: 1 ngl. á 100 gr.
Strikkefasthed: 29-30 m = 10 cm i bredden.
Pinde: Strømpep nr. 2½ - eller så strikkefastheden passer.
Med Hottest Sock Ever! kan du strikke to helt ens sokker, men du kan også strikke to helt forskellige sokker. Klip den grønne tråd af
og strik sokkerne som du plejer. Strik til sokken har den ønskede størrelse. Vikl garnet af, indtil den grønne tråd viser sig og klip den
af. Strik den 2. sok.
Du kan vælge enten at starte inde fra nøglet eller udefra. Du kan på nøglets banderole se hvordan mønsteret kommer til at se ud. Du
kan strikke begge sokker helt ens eller du kan strikke en sok i to forskellige varianter.
Du kan også være at strikke den seje grønne neon tråd med og sætte ekstra kolorit på sokkerne. Mulighederne er mange. Rigtig god
fornøjelse!
Bemærk: Hver størrelse i opskriften dækker over flere skostørrelser. Dvs. flere skostørrelser strikkes med samme masketal, men
fodens længde reguleres.
Sokkens bredde kan justeres vha. strikkefastheden, dvs. strik en smule fastere når du strikker str. 36, end når du strikker str. 40, da
disse to skostørrelser strikkes med samme masketal.
Forkortelser: m = maske, r = ret maske, vr = vrang maske, p = pind, omg = omgang, dr = drejer, sm = sammen, str. = størrelse, indt =
indtagning.
Dr.indt: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.
Db.indt: 2 r løs af på én gang (som hvis m skulle strikkes r sm), 1 r, træk de løse m over.
GLATSTRIKKET SOK: Slå 48 (54) 60 (66) 72 m op på strømpep nr. 2½ og strik 3 cm rib (1 r, 1 vr). Efter ribben fortsættes i glat til
arbejdet måler ca. 11-12 (13-14) 15-17 (18-19) 20 cm (eller ønsket længde til hæl).
Hæl: Strik hæl over 24 (26) 30 (32) 36 af omg’s m (m fra 1. og 4.p). Strik 22 (24) 28 (30) 32 p lige op (sidste p er vr-s). Strik lænkekant
for at gøre det nemmere at samle m op langs siderne: På ret-s tages første m løs af uden at blive strikket, garnet holdes bag m. På
vr-siden tages første m løs af på samme måde, men garnet holdes foran m. Efter de 22 (24) 28 (30) 32 p glat, tages ind på følgende
måde: Strik 13 (14) 16 (17) 19 r, dr.indt, 1 r. Vend, tag første m løs af med garnet foran m, 3 vr, 2 vr sm, 1 vr. Vend, * tag første m løs af
med garnet bag m, strik hen til det lille hul ved sidste vending, dr.indt, 1 r. Vend, tag første m løs af med garnet foran m, strik vr hen
til hullet ved sidste vending, 2 vr sm, 1 vr, vend *. Gentag fra * til * til alle m i begge sider er brugt; slut sidste p (= fra vr-siden) midt på
p = midt bag. Efter sidste indt på hælen strikkes m op langs hver af de 2 lige sider; der strikkes 1 m op i hver lænke. Fortsæt over alle
m, idet omg starter midt på hælen. Strik 2 omg over alle m. Strik nu 2 m sm på hver side af vristen på hver 2. omg til der er samme
m-antal som før hælens start. Bemærk, at det er de opstrikkede m, der tages ind i – dvs. indt strikkes over de 2 nærmeste m, der
støder op til vristen. Strik 2 r sm på den ene side af vristen og strik dr.indt på den anden side af vristen.
Efter indt strikkes 10-11 (12- 13) 14-15 (16) 17 cm lige op (mål gerne på en sok, du ved passer). Her begynder indt til tå.
Tå: Fordel m så der er lige mange på over- og underfod. Tag ind således: På 1. og 3.p strikkes til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r. På 2. og
4.p strikkes: 1 r, dr.indt, strik p hen. Gentag disse indt på hver 2.omg til m-tallet er halveret. Tag derefter ind på hver omg til der er 8 m
på omg. Bryd garnet og træk det gennem de sidste m. Stram til og hæft enden omhyggeligt.

Vi elsker at se hvad I strikker, så følg os gerne på Instagram @bypermin og @carlperminsv, og del gerne dit arbejde og din process
med hashtagget #bypermin.

