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Dansk opskrift

REGIA 6-TRÅDET

Grundmønster til strømper, barn og voksen,

i REGIA 6-trådet

Garn: Regia- 6 trådet, 75 % uld, 25 % polyamid, 1 ngl = 50 g, 125 m
Størrelse:
4
8
12 år
dame herre
Garnforbrug:
2
2
2
2
3 ngl
		
Strømpepinde: Milward 3 og 3½ mm.
Strikkefasthed: 22 m og 30 p i glat = 10 x 10 cm. OBS! Kontroller strikkefastheden.
Strikker du for løst, skift til tyndere pinde. Strikker du for fast, skift til tykkere pinde.
Stemmer strikkefastheden ikke kan arbejdet få forkert mål og garnmængden kan ændre
sig.
Tips! Det er altid en god idé at læse
opskriften igennem inden arbejdet
påbegyndes.
Rib: *2 ret, 2 vrang*, gentag *-*.
Oindt = overtræksindtagning: 1 ret
løst af, 1 ret, træk den løse m over den
strikkede.
2 r sm = 2 ret sammen: 2 ret sammen i de
forreste maskebuer.
2 dr r sm = 2 drejet ret sammen: 2 ret
sammen i de bagerste maskebuer.
2 vr sm = 2 vrang sammen: 2 vrang
sammen i de forreste maskebuer.
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STRØMPER

VASKERÅD

Slå 36(40)44(48)52 m op på strømpep
3 og strik 12(14)16(18)20 cm rib i omg
eller til ønsket længde til skaftet. Skift til
strømpep 3½. Hælen: Med de midterste
18(20)22(24)26 m midt bag, strikkes ca
4(5)6(7)8 cm glat frem og tilbage. Strik
herefter indtagninger til hælen således:
OBS! Løft 1.m henholdsvis på hver p, r
eller vr løst af. Retsiden: Strik til der er
7(8)8(9)10 m tilbage i den ene side, strik
2 dr r sm, vend. Vrangsiden: Strik til der
er 7(8)8(9)10 m i den anden side, 2 vr sm,
vend. Strik til der er 6(7)7(8)9 m i den
ene side, 2 dr r sm, vend. Strik til der er
6(7)7(8)9 m i den anden side, 2 vr sm,
vend. Fortsæt på denne måde med en m
mindre tilbage i hver side før hver indt, til
der kun er de midterste m tilbage.
Strik samme antal m op langs hver side
af hælen (= maskeantallet før indt) og
fortsæt i glat med alle m rundt i omg
= 36(40)44(48)52 m. Når foden måler
12(15)18(21)24 cm, eller ønsket længde
(reguler strømpens længde her, indt til
tåen måler 3-5 cm). Tåen: Del m og sæt
en markeringstråd mellem m i hver side af
foden. Strik indtagninger til tåen således:
Begynd ved markering, *1 r, 2 r sm, ret
indtil 3 m før markering, 1 oindt, 1 r*,
gentag *-* indtil næste markering (= 2 m
mellem indt i hver side). Strik tå-indt på
hver 2.omg 3 gange, derefter på hver omg
til der er 8 m tilbage på omg. Bryd garnet
og træk tråden igennem m, træk til og hæft
godt.

Strik vaskes med vrangen ud og tørres
liggende.
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garnforretning.

Strømper

