by Permin
Atelier color sokker
Størrelse: 36/37 – 38/39
Materiale: Schachenmayr REGIA Atelier Color,
4-ply, 100 g Color 07956 (wild patina color)
Pinde: Strømpepinde 2½ & hjælpepind.
Glatstrikning: 1 pind r, 1 pind vr. Strikkes der
rundt, strikkes hver omgang (omg) r
Rib: * 1 r, 1 vr * gentag fra * til * omg rundt
Strikkefasthed: 30 m og 42 omg i
glatstrikning på p. 2½ = 10 x 10 cm.
SOK str. 38/39:
Slå 60 m op på strømpepinde og fordel m på
pindene (=15 m på hver pind). Strik rundt og
markér omgangens overgang med en tråd,
som er midt bag. Strik 3 cm rib (1 r, 1 vr). Strik
herefter rundt i glat. Strik til arbejdet måler 18
cm.
Timeglashæl
Vendepinde og vendemasker (vende-m): Når
man strikker timeglashæl, strikkes der vendepinde og vendemasker. For at der ikke skal
komme huller i strikketøjet ved vendingerne,
strikkes vendepinde således: Strik det angivne
antal m, vend arb. Tag 1 m vr løs af med garnet
foran arb, og træk nu garnet stramt bagud
over p (= væk fra dig selv), så den strikkede m
trækkes op over pinden og fremstår dobbelt
= vendemaske (vende-m). Strik resten af p.
Senere, når der skal strikkes hen over vendemasken, strikkes den ”dobbelte” m som var det
én m. (En vendemaske tæller altid kun for én
maske.)
Sæt nu m fra 4. og 1. p på samme p (= 30 m i
alt) og strik timeglashæl over disse m således:
1. p (retsiden): Ret.
2. p: 1 vende-m, strik de øvrige m vrang.
3. p: 1 vende-m, strik ret hen til vende-m fra
forrige p, vend.
4. p: 1 vende-m, strik vrang hen til vende-m fra
forrige p, vend.
Gentag 3.-4. p, til der er 10 vende-m i hver side
og 10 m i midten.
Strik nu 2 omg over r samtlige m (dvs. alle 60
m), idet hver vende-m strikkes som 1 m, dvs.
begge maskelænker strikkes samtidig.
Fortsæt derefter med hælen således:
1. p (retsiden): Strik de 10 m midt på hælen +
1 m ret, vend.
2. p: 1 vende-m, strik de 10 m midt på hælen +
1 m vrang, vend.
3. p: 1 vende-m, strik ret hen til vende-m fra
forrige p, strik denne
+ den følgende m ret, vend.
4. p: 1 vende-m, strik vrang hen til vende-m
fra forrige p, strik denne + den følgende m
vrang, vend. Gentag 3.-4. p indtil der er strikket
vende-m over de yderste af hælens m. Vend
efter den sidste p fra vrangsiden, strik igen 1

vende-m og strik ret hen til midt på hælen.
Fordel m på 4 p som i begyndelsen af arb, og
fortsæt igen rundt over alle m, idet der på 1.
omg strikkes hen over den sidste vendem som
tidligere angivet.
Fortsæt rundt i glat til foden måler 20 cm og
strik herefter tå.
Båndtå
Tag på næste omg ind til tåen således:
Omg med indtagninger:
1. og 3. p: Strik ret til de sidste 3 m på p, 2 r sm,
1 r.
2. og 4. p: 1 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over
den strikkede m, strik de øvrige m på p ret.
Gentag disse indtagninger på hver 4. omg 1
gang, på hver 3. omg 2 gange, på hver 2. omg
3 gange og på hver omg i alt 6 gange.
Der er nu 10 m tilbage på omg. Bryd garnet
– lad en lang ende hænge, og brug denne til
at sy de sidste m sammen med maskesting.

(Eller sy garnenden 2 gange gennem de
resterende
m, træk dem sammen og hæft ende.)
Strik den anden sok magen til.
SOK str. 36/37:
Strikkes som str. 38/39 indtil foden måler 18,5
og strik herefter tå.
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