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Donau Sokker
Design: Schachenmayr
Sværhedsgrad: Middel
Skostørrelse:
38/39
Materialer
Regia Tweed, 4-trådet, 50 g pr. ngl
Løbelængde 50 g = ca. 200 m
2 ngl i farve 00002 (natur tweed)
Kontroller banderolerne og sørg for at arbejde
med samme partinr. i den enkelte farve.
Garnforbruget kan variere fra person til
person.
Strømpepinde 2,5 mm
Uldnål til at hæfte ender
Strikkefasthed:
Takkemønster:
33 m og 42 omg = 10 cm x 10 cm
Aks- og ribmønster:
31 m og 42 omg = 10 cm x 10 cm
Glatstrik:
30 m og 42 p/omg = 10 cm x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, så prøv med
tykkere eller tyndere pind.
Grundteknikker
Takkemønster:
Maskeantal er deleligt med 6.
Rundt: Strik hver omg ifølge diagram A, idet
mønsterrapporten over 6 m gentages. Strik
1.—6. omg. i alt 1 gang.
Aksmønster og ribmønster:
Maskeantal = 63 m.
Rundt: Strik hver omg over 63 m ifølge
diagram B. Til aksmønsteret strik 1.—34. omg
i alt 1 gang, derefter gentag til ribmønster 34.
omg.
Glatstrik
Rundt: Strik alle m ret.
Frem og tilbage: Strik ret fra retsiden, vrang
fra vrangsiden.
Forkortelser:
m = maske
vende-m = vendemaske
r = ret
vr = vrang
omg = omgang
p = pind
Opskrift
Skaft: Slå 90 m op og fordel m på de 4
strømpepinde som følger: 24 m på 1.,
2. og 3. pind og 18. m på 4. pind. Strik 5
omg takkemønster ifølge diagram A, idet
mønsterrapporten over 6 m gentages.

Strik følgende omg i glatstrik, idet omslag fra
omg før strikkes drejet ret. Tag på følgende
omg jævnt fordelt 27 m ind som følger: *strik
2. og 3. m sammen i alt 2 gange, strik derefter
3. og 4. m sammen 1 gang*, gentag *-*
yderligere 8 gange = 63 m.
Strik derefter aksmønsteret ifølge diagram B,
idet m inddeles på ny som følger:
1. pind = 19 m, 2. pind = 15 m, 3. pind = 15 m, 4.
pind = 14 m.
Efter 34. p fortsæt i ribmønster som følger: 2 vr,
*1 drejet r, 6 vr*, gentag *-* i alt 7 gange, slut
med 1 drejet r og 4 vr.
Når der er strikket 13 cm fra takkemønster,
strik m fra 1. og 4. p (=33 m) i glatstrik og m fra
2. og 3. p (=30 m) fortsæt i ribmønster.
Når der er strikket yderligere 2 cm, dvs. 15 cm
fra takkemønster, tag på følgende omg jævnt
fordelt 3 m ind på 1. pind og 4 pind ved at
strikke 2 r sammen i alt 3 gange = 30 m på 1.
og 4. p og 60 m i alt.
Timeglashæl: Strik timeglashæl i glatstrik
over de 30. m fra 1. og 4. pind. Strik første
halvdel af hælen som følger:
1. halvdel af hælen:
1. pind (retside): Strik alle m på 1. pind ret,
vend arbejdet.
2. pind (vrangside): Nu strikkes vende-m, idet
garnet lægges foran arbejdet og den første m
løftes vrang løs af. Garnet trækkes nu hen over
pinden og bagved, så m trækkes over pinden
og lægger sig dobbelt. Stram tråden, da der
ellers opstår huller. Læg garnet foran arbejdet
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og strik vrang over alle resterende m på 1.
pind og alle m på 4. pind.
3. pind: Strik en vende-m, og strik ret over alle
resterende m på 4. og 1. pind indtil vende-m
i slutningen af pinden (vende-m strikkes ikke
og forbliver på venstre pind), vend arbejdet.
4. pind: Strik en vende-m og strik vrang indtil
før vende-m, vend arbejdet.
Gentag 3. og 4. pind, indtil der er 10 m i den
midterste del tilbage og der er strikket 10
vende-m i hver side. Strik nu 2 omgang over
alle m, idet der strikkes ret over hælmaskerne
på 1. og 4. pind, og i ribmønster på 2. og 3.
pind. Alle vende-m strikkes som en m, dvs.
begge maskeled strikkes ret sammen som en
m.
Derefter strikkes anden halvdel af hælen som
følger:
2. halvdel af hælen:
1. pind (retside): Strik ret over de 10 m i
den midterste del og yderligere en m, vend
arbejdet.
2. pind (vrangside): Strik en vende-m. Strik
vrang over de resterende m i den midterste
del og den følgende m, vend arbejdet.
3. pind: Strik en vende-m. Strik ret over alle m
hen til vende-m, strik vende-m ret og strik den
følgende m ret, vend arbejdet.
4. pind: Strik en vende-m. Strik vrang over alle
m hen til vende-m, strik vende-m vrang, strik
den følgende m vrang, vend arbejdet.
Gentag 3. og 4. pind, indtil der er strikket
vende-m over de yderste m af hælen i hver
side. Efter sidste pind på vrangsiden, vend
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arbejdet, strik en vende-m, strik ret over de
resterende masker på 4. pind. Fortsæt nu
med at strikke rundt og strik i første omgang
vende-m ret.
Fod: Strik rundt over alle 60 m til fod, idet der
strikkes glatstrik over m på 1. og 4. pind (= 30
m) og fortsæt ribmønster over m på 2. og 3. p
(=30 m). Når der er strikket næsten 20 cm, strik
1 omg r over alle m.
Fodlængde = ca. 20 cm.

Diagram
DIagram BBtil aks- og ribmønster

1. p = 19 m

Båndtå: Fortsæt i glatstrik over alle m, og
strik på følgende omg på 1. pind indtil 3 m
før slutningen, 2 r sammen, sidste m r. På 2.
pind strik første m r, tag 1 m ret løs af, strik 1
r, træk den løse m over den strikkede. Strik 3.
pind på samme måde som 1. pind og 4. pind
på samme måde som 2. pind. Gentag derefter
disse indtagninger på hver 4. omg i alt 1 gang,
på hver 3. omg i alt 2 gange, på hver 2. omg i
alt 3 gange og på hver omg i alt 6 gange = 8
m. Bryd garnet, træk tråden 2 gange igennem
de resterende m og træk m sammen. Hæft alle
ender.
Fodlængde = ca. 25 cm.
Strik den anden sok magen til.

Diagram A til

2. p = 15 m

Diagram
A
takkemønster

Rapport
=6M

= 1 m ret
= 1 m vrang
3. p = 15 m

= slå om
= løft 1 m ret løs af, strik 2 m ret sammen, løft den løse m
over den strikkede
= 1 m drejet vrang
= strik i den m som ligger under drejet ret-m 1 m drejet r
og 1 m ret
=1 drejet ret
=Strik 1 drejet ret og 1 ret i den underliggende m
= sæt 1 m på hjælpepind foran arbejdet, strik 2 m ret, strik
derefter m fra hjælpepind ret

4. p = 14 m

= sæt 1 m på hjælpepind foran arbejdet, strik 2 m vrang,
strik derefter m fra hjælpepind ret
= sæt 2 m på hjælpepind bag arbejdet, strik 1 m ret, strik
derefter m fra hjælpepind ret
= sæt 2 m på hjælpepind bag arbejdet, strik 1 m ret, strik
derefter m fra hjælpepind vrang
Danmark/Export CARL J PERMIN A/S
Tel: +45 36721200 • permin@permin.dk

Sverige CARL PERMIN AB
Norge CARL PERMIN AS
Tel: 033 127710 • sverige@permin.dk Tel: 23163530 • norge@permin.dk

www.permin.dk

