by Permin
BABYSKO
Fodens længde: ca. 9(11) cm.
Materialer:
Schachenmayr Regia Silk - Premium: 1
ngl. Fv. 51/silberblau og fv. 01/weiss.
Fv. 91 meleret lysegrå, som er brugt på
foto er udgået. Farvealternativ fv. 51/
silberblau.
Strømpepinde nr. 2-3.
Retstrikning:
Alle p strikkes r. På rund- el.
strømpepinde skiftes mellem 1 omg r og
1 omg vr.
Glatstrikning:
r på retsiden og vr på vrangsiden. På
strømpepinde strikkes alle omg r.
Strikkefasthed:
i glat, 30 m og 42 p/omg = 10 cm x 10
cm.
Opskrift:
Slå 21(24) m op til sålen således: 2 m på den 1. pind (= midt bag), 17(20) m på den 2. pind og 2 m på den 3. pind (= midt
for). Strik retstrikning. På 1. omg strikkes alle m fra 1. til 3. pind, og med den 4. pind tages 17/20 m op i opslagskanten fra
den 2. p = 38(44) m. Tag 1 m ud (strik dr vr i lænken mellem m) i beg. og slutn. af den 1. og 3. p på 2. omg og derefter 5(7)
gange på hver 2. omg = 62(76) m. Efter 12.(16.) omg strikkes igen 2 omg retstrikning og der fortsættes i glat. Efter 10(14)
omg glat lader man de første og sidste 3 m fra 3. p glide over på 2. og 4. p = 8(12) m på 3. p. På den ﬂg. omg strikkes
til den sidste m fra 3. p � og der strikkes en indtagning med denne m og de 2 følgende m på 4. p således: 1 r løs af, 2 r
sammen, træk den løse m over. Vend og fortsæt frem og tilbage over m fra den 3. p. Tag den 1. m fra den 3. p løs af med
garnet bag m, strik alle m vr, undtagen den sidste, der strikkes vr sammen med de 2 følgende m fra den 2. p. Vend, tag
den første m løs af med tråden bag m og strik alle m undtagen den sidste. Gentag fra � 5(7) gange = 24(32) indtagninger
(= 38(44) m). Fortsæt rundt til benet. Strik 1(4) omg glat i gråt, derefter 10 omg retstrikning i skiftevis hvid og grå. Luk alle
m af. Strik den anden sko på samme måde. Lav en hvid pompon på ca. 3 cm i diameter til hver sko og sy den på midt for
under retstrikningsrillerne.
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