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Basismønster på sokker i REGIA 6-trådet med Timeglashæl
Garn:

Regia 6-trådet, 75 % uld, 25 % polyamid, 50 g = 125 m.

Strømpepinde:

3½ mm.

Størrelse:

Se tabel

Garnforbrug:

Baby 0-9 måneder 50 g, (1 år-dame 100 g), herre 150 g,
sokker med skaft på ca. 20 cm

Strikkefasthed:

22 m x 30 p glatstrikning eller rib (strakt)
på strømpepinde 3½ = 10 x 10 cm.

OBS! Kontrollér strikkefastheden. Strikker du for løst, skift til ﬁnere pinde.
Strikker du for stramt skift til grovere pinde.
Hvis strikkefastheden ikke stemmer, får arbejdet ikke de
angivne mål og garnforbruget ændrer sig.

Størrelsestabel til strømper, strikket i Regia 6-trådet
Strikkefasthed på p nr. 3-4: 22 m og 30 omg/rk = 10 x 10 cm
Størrelse:
22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Antal m/på hver p:
32/8 36/9 36/9 40/10 40/10 44/11 44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14
Maske til hæl:
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28

48/49
60/15
30

50/51
60/15
30

Boomeranghæl (eller timeglashæl)
Bredde på hæl (m):
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28
30
30
Fordeling af m:
5/6/5 6/6/6 6/6/6 6/8/6 6/8/6 7/8/7 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/10/10 10/10/10
Fodens længde indtil tåen (cm): 11,5 12 13,5 14
15 16,5 17
18
20
21,5 22,5
23
24,5
25
26
Antal indtagninger til båndtå efter 1.indtagningsomg
På hver 3.omg:
0x
0x
0x
0x
På hver 2.omg:
2x
3x
3x
3x
På hver omg:
3x
3x
3x
4x
Hele fodens længde (cm):
14,5 15,5 17
18
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0x
3x
4x
19,5

0x
4x
4x
21

0x
4x
4x
22

1x
4x
4x
23,5

1x
4x
4x
25

1x
4x
5x
26,5

1x
4x
5x
27,5

1x
4x
6x
28,5

1x
4x
6x
30
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1x
4x
7x
31

1x
4x
7x
32

by Permin
Håndstrikkede strømper skal være en fornøjelse
at strikke og gå med, samt at forære som gave.
Er du nybegynder og vil være sikker på hvordan
hæl og tå strikkes, er der hjælp at hente her.
Følg den detaljerede vejledning nedenfor og du
vil have strikket en strømpe på ingen tid.
Vigtigt!
Hvis du ønsker strømperne ens i Regia,
Design Line eller Color, skal der slås m op og
begyndes samme sted i garnets stribe- og
farverapport.

Teknik til strikning af strømper

Opslag: Slå det antal m op som angivet i
opskriften/tabellen til den valgte størrelse
og fordel m på 4 strømpep. Vær opmærksom
på ikke at sno m ved samling. Sæt en markør
eller kontrasttråd for omg start midt bag, altså
mellem 4. og 1.strømpep. På denne måde er
omg’s start/slut let genkendelig.

Skaftet
Strik skaftet rundt i omg. Der kan strikkes nogle
cm ribkant som start på skaftet (eks.: skiftevis
1 r, 1 vr eller 2 r, 2 vr). Ribben gør kanten mere
elastisk. Skaftet kan også strikkes helt i rib, i
glatstrikning eller i mønster. Nogle mønstre
behøver ﬂere m end angivet antal m i tabellen.
Strik til skaftet har den ønskede længde.
Boomerang-hæl (eller timeglas-hæl)
Hæl med forkortede pinde og dobbelte
masker: Strik hælen frem og tilbage
i glatstrikning med maskerne på 1.
og 4.strømpep. Hvis skaftet strikkes i
strukturmønster, kan man lige inden skaftet er
færdigt, strikke 1-2 cm glatstrikning med m på 1.
og 4.strømpep og evt. fortsætte i mønster med
m på 2. og 3.strømpep. Tag evt. overskydende
m ind på 1. og 4.strømpep, så maskeantallet til
hælen stemmer med tabellen.
Inddel herefter hælens m på 3 strømpep, se
tabellen ”Boomerang-hæl, fordeling af m”.

Herefter strikkes hæl, kun med m på disse 3
strømpep.
Strik derefter forkortede p med dobbelte m.
Antallet af m på 1. og 3.strømpep på hver side
af skråstregen strikkes som dobbelte m og
beskrives således: m på 1.p/m på 2.p/m på 3.p.
Maskerne på /2.p/ mellem skråstregerne strikkes
ikke som dobbelte m.
Hælens første del: På 1. og 3.strømpep strikkes
de dobbelte m udefra og ind mod midten (=
de yderste dobbelte m i hver side, strikkes efter
vendingen). Herefter strikker man hele tiden
hen til den dobbelte m i den anden side og
vender før denne, til der kun er m tilbage på den
midterste pind.
Strik 2 omg med samtlige m og strik herefter
hælens anden del: Strik forkortede p med
dobbelte m fra midten og udefter, dvs. at de
dobbelte m på 1. og 3.strømpep mod midten,
strikkes med på 2.strømpep.

Hælens første del
Fortsæt med inddeling af m og strik frem og
tilbage.
1.p (retsiden): Strik alle m ret, også sidste m på
3.strømpep, vend.
2.p (vrangsiden): Løft 1.m ustrikket af som
om m skulle strikkes vrang, med garnet foran
arbejdet, lad ”omslaget” blive på p, træk
garnet stramt bagud så der ikke opstår hul i
strikningen, herved dannes en dobbelt m. Strik
de resterende m vrang, også den sidste m på
1.strømpep, vend.
3.p: En dobbelt m, strik ret indtil den dobbelte
m i den anden side, vend.
4.p: En dobbelt m, strik vrang indtil den
dobbelte m i den anden side, vend.
Gentag 3. og 4.strømpep med forkortede p
udefra og ind, til alle m på de yderste pinde er
dobbelte m og der kun er m på den midterste
pind tilbage. Slut med en p fra vrangsiden.
Strik herefter 2 omg med samtlige m, strik
hælens m i glatstrikning og evt. de øvrige m i
mønster.
På 1.omg strikkes den dobbelte m som én m (=
strik den løftede m og omslaget ret sammen).
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Hælens anden del
Når der er strikket 2 omg over samtlige m,
strikkes igen forkortede p med dobbelte m, men
nu i modsat retning indefra og ud.
Fortsæt med inddeling af hælens m således:
1.p (retsiden): Strik ret til og med 3.strømpep’s
første m, vend.
2.p (vrangsiden): En dobbelt m, strik vrang til
og med 1.strømpep’s første m, vend.
3.p: En dobbelt m, strik ret indtil den dobbelte
m, strik den dobbelte m som én m (= strik
den løftede m og omslaget ret sammen), strik
efterfølgende m ret, vend.
4.p: En dobbelt m, strik vrang hen til den
dobbelte m, strik den dobbelte m som én m (=
strik den løftede m og omslaget vrang sammen),
strik efterfølgende m vrang, vend.
Gentag 3. og 4.p indtil alle hælens m i hver side
er strikket med i arbejdet.
Efter den sidste p fra vrangsiden, strikkes
yderligere en dobbelt m i begyndelsen af næste
p. Fortsæt herefter rundt i omg over samtlige m,
strik den dobbelte m som én m. Strik hælens m i
glatstrikning og evt. de øvrige m i mønster som
tidligere.
Inddel igen m på 4 strømpep som i
begyndelsen, midt hælen (= midt hælens
2.strømpep), sæt en markør eller kontrasttråd for
omg start/slut under foden.
Strik fodens længde rundt i omg, som angivet
i tabellen ”fodens længde indtil tåen” og strik
båndtå som beskrevet nedenfor, med antal
indtagninger på omg som angivet i tabellen
efter 1.indtagningsomg.

Båndtå indtagning:
På 1. og 3.strømpep: Strik ret indtil de sidste 3 m,
2 ret sammen, 1 ret. På 2. og 4.strømpep: Strik 1
ret, 1 oindt (= løft 1 ret ustrikket af, strik 1 ret og
træk den løftede m over den strikkede), strik ret
p hen. Gentag indtagningerne med det antal
omg imellem, som angivet i tabellen til den
valgte størrelse, indtil de resterende 8 m på omg.
Træk en dobbelt tråd gennem m, træk m til og
hæft godt. Alternativt kan m sys sammen med
maskesting.
God strikkelyst.
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