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Sokker
Størrelse: 40/41
Materiale: Schachenmayr Regia We love Denim Color 4-fädig
100 g fv 04998 calmness color
Strømpepinde 2 – 3 mm og 1 nål uden spids.
Rib: Skiftevis 1 ret (r), 1 vrang (vr)
Glatstrikning: 1 pind r, 1 pind vr. Strikkes der rundt, strikkes hver
omgang (omg) r
Strikkefasthed: Pind 2 – 3 mm ved glatstrikning: 30 m og 42
omg = 10 x 10 cm.
GLATSTRIKKET SOK:
Slå 64 m op på strømpepinde og fordel m på pindene (=16 m
på hver pind). Strik rundt og markér omgangens overgang med
en tråd. Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Efter ribben fortsættes i glat til
arbejdet måler cirka 19 cm.
Hæl: Strik hæl over 32 af omgangens m (m fra 1. og 4.pind). M på
2. og 3. pind ligger stille. Strik 30 pinde lige op. Strik lænkekant
for at gøre det nemmere at samle m op langs siderne: På ret-s
tages første m løst af uden at blive strikket, garnet holdes bag m
og strikkes r i slutningen af ret-pind. På vr-siden tages første m
løst af på samme måde, mens garnet holdes foran m og strikkes
vr i slutningen af vr-pind. Derefter inddeles til hælen i 3 dele; 10
m til hver side og 12 m til hælen. Strik over de 12 m til hælen og
tag i slutningen af ret-pind den sidste ret-m fra hælen løst af, 1 r,
træk den løse m fra sidestykket over. I slutningen af hver vr-pind
strikkes den sidste m til hælen sammen med den næste m fra
sidestykket vr sammen, indtil der kun er masker til hælen tilbage.
På hver pind efterfølgende: Tag kantmasken (km) løst af (vr) med
garnet foran m på vr-pind, på ret-pind bagved m. Fordel m igen
på den 4. og 1. pind, strik m på 4. pind, strik rundt: På 1. omg strikkes m på 1. pind, saml 15 m op fra hælkanten og strik lænken r
mellem 1. og 2. pind. Strik m på 2. og 3. pind. Strik lænken drejet
r mellem 3. og 4. pind; saml 15 m op fra hælkanten og strik de
resterende m på 4. pind = 76 m. Vrist: Strik nu 6x på hver 3. omg
ved 1. pind den 3. og 2. sidste m ret sammen og ved den 4.
pind strik 2. og 3. m sammen = 64 m. Når arbejdet måler 24 cm,
begyndes indtagningerne til tå. Ved 1. og 3. pind strikkes 3. og 2.
sidste m r sammen og ved 2. og 4. pind tages 1 r løst af, 1 r, træk
den løse m over (2. og 3. m). Gentag indtagningerne 7x på hver
2. omg = 32 m. Strik derefter kun m på 1. pind. Sæt m fra 2. og 3.
pind på én pind og m fra 1. og 4. pind på én pind. Sy m fra begge
pinde sammen med maskesting.
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