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KINDA MAGIC SOKKER
Vigtigt: Slå 60 masker op!
Størrelse: 36-41 = 80g
Materialer:
KINDA MAGIC garn, 1 nøgle (ngl) = 80g
Strømpepinde: 2,25 / 2,5 eller 2,75 mm
Synål
Strikkeprøve:
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden
for at få striberne og mønstret til at passe.
Vælg mellem str. 2,25 / 2,5 og 2,75 og få
strikkefastheden til at passe. Der er brugt 2,5 i
denne opskrift.
Glatstrikning
10 cm = 30 masker (m)
42 pinde (p) = 10 cm
Opskrift på sokker
Bemærk, at grundteknikkerne står beskrevet
på den anden side.
Sokkerne strikkes rundt fra ribben foroven og
nedefter. Hælen strikkes til sidst. Indtagninger
til hæl og tåspids strikkes på samme måde.
Brug eventuelt en maskemarkør i starten eller
slutningen af en pind.
1. Træk det gule garn ud inde fra nøglet – også
kaldet Easy start. Vikl det gule startgarn op og
klip det af, men smid det ikke væk, da det skal
bruges til at holde m til hælen.
2. Slå m op med den første farve, men træk først
så længe i garnet (ca. 70 cm), så den anden farve
dukker op. Dér hvor de 2 farver mødes, laves en
garnløkke, og der slås 60 m op og fordeles jævnt
på de 4 p – 15 m pr. p.
3. Strik rib, 1 ret (r), 1 vrang (vr), indtil den aktuelle
farve er brugt. Hvis strikkeprøven passer, skal
farven være brugt i slutningen af en omgang
(omg). Hvis ikke, kan du justere på det – se
næste punkt.
4. Nu er du kommet til striberne. Strik 1 omg
glat. Den første stribe skal fylde præcis 1 omg.
Hvis den er længere, skal du bruge en større str.
strømpepinde. Hvis den er kortere end 1 omg,
skal du bruge en mindre str.
5. Strik næste stribe glat. Den skal fylde en
omg. Hvis ikke, må du prøve dig frem, indtil
den passer.

6. Ligeså snart din strikkefasthed passer, markerer
du starten af omg med en maskemarkør. Strik i
glatstrikning. Efterhånden vil du kunne se
mønstret, og hvis det hælder lidt til venstre,
strikker du for stramt, og hvis det hælder til højre,
strikker du for løst.

11. Strik striber i glatstrikning.

7. Fortsæt i glatstrikning, indtil der kommer en
anden garnfarve – det er den til hælen. Når du
kommer til den nye farve, strikker du kun m på p
færdig og lægger arbejdet til side. Arbejdsgarnet
er forbundet med arbejdet, men du vikler nu
alt det garn, der skal bruges til hælen, sammen
til et mininøgle. Bryd garnet. Mininøglet bliver
hængende ved arbejdet, så du senere kan
strikke hælen.

13. Nu strikkes tåspidsen. Vær opmærksom på,
at starten på omg er på samme side som starten
på hælen. Hvis ikke, så tag m af på 1 pind, så det
kommer til at passe.

8. Tag det gule garn, som du lagde til side i
starten. Fortsæt med det gule garn og strik 2
p glatstrikning (= 30 m) og lad et par cm gult
garn hænge i starten og i slutningen af de 30 m.
Det gule garn holder m til hælen, som strikkes
senere.

12. Efter striberne fortsættes i glatstrikning, indtil
strømpen er lang nok til din fod. Det er ca. 0 [2]
5 [8] 11 [14] omg efter striberne, som passer til
str. 36 [37] 38 [39] 40 [41].

14. Strik 3 omg i glatstrikning.
15. Indtagning: 1. p: Strik 1 ret, 2 m drejet ret
sammen, strik resten af p ret. 2. p: Strik ret indtil
der kun er 3 m tilbage, 2 r sammen, 1 ret. 3. p:
Strik 1 ret, 2 m drejet r sammen, strik resten af p
ret. 4. p: Strik ret indtil der er 3 m tilbage på p, 2
ret sammen, 1 r (56 m).
16. Strik 2 omg i glatstrikning.
17. Indtagning: Gentag punkt 15 (52 m)

9. Fortsæt med garnet fra det store garnnøgle.
Strik glatstrikning på de næste 2 p og sat en
maskemarkør. Starten af næste p er starten på
den nye omg.
10. Fortsæt i glatstrikning, indtil striberne
kommer til syne.

18. Strik 2 omg i glatstrikning.
19. Indtagning: Gentag punkt 15 (48 m)
20. Strik 1 omg i glatstrikning.
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21. Indtagning: Gentag punkt 15 (44 m)

Grundteknikker:

22. Strik 1 omg i glatstrikning.

Slå m op:
Se billederne nedenfor. For at være sikker på at
kanten ikke bliver for stram, kan du eventuelt slå
m op omkring 2 pinde, der holdes samlet.

23. Indtagning: Gentag punkt 15 (40 m)
24. Strik 1 omg i glatstrikning.
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25. Indtagning: Gentag punkt 15 (36 m)
26. Indtagning: Gentag punkt 15 yderligere 6
gange (12 m)
27. Sæt alle m fra 2. p over på 1. p. Sæt m fra 4. p
over på 3. p, så tåspidsen kan ligge ﬂadt ned.
28. Bryd garnet og lad 30 cm blive tilbage
og brug det til at sy tåspidsen sammen i
maskesting.
29. Strik hælen. Sæt de 30 m, der sidder på hver
side af det gule garn, på pinde jævnt fordelt på
4 strømpepinde.
30. Når m er samlet op, fjernes det gule garn.
31. Begynd omg på den ene side af hælen. *Strik
lænken ret mellem m foroven og forneden.*
Strik alle m ret på 1. og 2. p. Gentag fra *-* mellem
2. og 3. p. Strik alle m ret på 3. og 4. p. Der skal
være 16 m på 1. pind, 15 m på d. 2. pind, 16. på
den 3. pind og 15. på den 4. pind (62 m)
32. Indtagning: 1. pind: Strik 2 m drejet ret
sammen, strik yderligere 2 ret drejet sammen.
Strik resten af pinden ret. 2. pind: Strik ret indtil
der er 3 m tilbage på pinden, strik 2 ret sammen,
1 ret. 3. pind: Strik 2 m drejet ret sammen, strik
yderligere 2 m drejet ret sammen, strik resten
af pinden ret. 4. pind: Strik ret indtil der er 3
m tilbage på pinden, strik 2 ret sammen, 1 ret.
(56 m)
33. Gentag punkt 13 – 28. Indtagningerne er
ligesom til tåspidsen.
34. Hæft alle løse ender

Sy sammen i maskesting
Maskesting er perfekte til tåspidsen. Fordel
m på 2 pinde og læg dem op mod hinanden.
Stik nålen med sammensyningsgarnet op i
den yderste maske på den ene pind. Fortsæt
på den 2. pind med at stikke nålen ned i den 1.
maske og op i den 2. maske. Sæt nålen tilbage
ned i 1. maske på den 1. pind og op igen i den
2. maske, hvor nålen stikkes ned i den 2. og op
i den 3. maske på den 2. pind. Fortsæt med at
arbejde fra side til side, og lad altid et nyt sting
påbegyndes i den maske, hvori det forrige
sting sluttede. Lad maskerne glide af pinden,
som sammensyningen skrider frem. Pas på
ikke at stramme for meget. Til slut trækkes
garnenden ind på vrangsiden og hæftes.

Strik rundt på strømpepinde:
Slå m op og fordel dem på 4 pinde. Saml
pindene som til en ring og strik med den ekstra
strømpepind. Pas på, at arbejdet ikke snor sig!
Strik hele tiden ret og rundt, så bliver det glat
med retsiden udad og vrangsiden indad.
Rib:
1 ret, 1 vrang. Omgang efter omgang.
Glatstrikning på strømpepinde
Strik ret – omgang efter omgang.
Strik 2 m drejet ret sammen
Tag 2 m løst af som til ret, stik den venstre
pind ind i de 2 m fra venstre mod højre og
strik dem ret. M drejer let mod venstre.

Hæft ender
Løse ender hæftes så vidt muligt i kanten af
arbejdet - først i den ene og så i den anden
retning, 10 – 15 cm.
Se online videoen:
www.woolandthegang.com/videos

Strik 2 m ret sammen
Stik den højre pind ind i 2 m og strik dem ret.
Tag m op til hælen
M på hver side af det gule garn sættes på en
pind. Vær opmærksom på, at nålen stikkes ind
i det højre maskeled, så m ikke bliver drejet.
1. Træk langsom i det gule garn. Når en m
bliver fri for garn, sættes den på en pind.
2. Brug en pind til m foroven og en pind til m
forneden.
3. M sættes jævnt fordelt på 4 pinde og strik
efter opskrift.
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