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BABYRAGSOKKER & VANTER I mini MINIRAGGI

FORKLARINGER

Tag 1 m løs af, 1 rm, træk den løs m over: Tag en ustrikket maske fra venstre til højre pind, strik herefter næste
maske ret, tag derefter den løse maske og træk den over den strikkede maske. Resultatet bliver en indtagning som
bliver skrå på en anden måde end hvis du strikker 2 masker sammen.
Luftmaske (lm): Lav en løkke, stik hæklenålen ind i løkken, slå garnet om og træk garnet gennem masken (løkken på
nålen = første maske), slå om en gang mere og træk gennem første maske.

FORKORTELSER

rm=retmaske, vm=vrangmaske, m=maske/masker, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, omg=omgang, lm=luftmaske,
indtomg=indtagningsomgang, arb=arbejde

RAGSOKKER

Slå 28(32)36(40) m op på dobbelte p nr 2. Fordel m på 4 pinde = 7(8)9(10) m pr pind. Strik 4(5)6(7) cm rib 1 rm, 1 vm.
Skift til p nr 2.5. Strik 2 omg rm. Nu strikkes 2½(2½)3(3½) cm glatst frem og tilbage på 1. og 4. pindes 14(16)18(20) m
(= hælen). Strik derefter 8(9)10(11) rm, begynd fra retsiden, 1 m løs af, 1 rm, træk den løse m over, 1 rm, vend, 1 m løs af,
3 vm, 2 vm sammen, 1 vm, vend, 1 m løs af, 4 rm, 1 m løs af, 1 rm, træk den løse m over, 1 rm, vend, 1 m løs af, 5 vm,
2 m sammen, 1 vm, vend. Fortsæt på denne måde med at strikke og vende til alle sidemaskerne er strikket. Saml 7(9)10(12) m
op på hver side af hælmaskerne og strik rundt = alle omg ret. Strik glatst. Efter 1 omg begynder man at tage ind på
1. og 4. pind på følgende måde (det er de masker, der er samlet op, som tages ind): strik de 2 sidste m ret sm på 1. pind
og de 2 første m ret sm i bagerste maskebue på 4. pind. Gentag indtagningerne på hver omg til der er 28(32(36)40 m
tilbage. Strik lige op til foden måler ca 6(6½)7(8) cm. Nu tages ind til tåen. Strik 2 m sammen i slutningen af 1. og 3.
pind, strik 2 m ret sammen i bagerste maskebue i begyndelsen af 2. og 4. pind. Gentag denne indtsomg med 3 omganges
mellemrum 1 gang, med 2 omganges mellemrum 1 gang, derefter med 1 omgangs mellemrum til der er 16 m tilbage.
Strik 1 omg efter sidste indtagning.
Tå: Tag m over på 2 pinde. Stik begge pinde ned i hullet og vend arb om, sådan at du får vrangsiden ud. Tag 1 m
fra hver pind og strik dem sammen til 1 m, gør det samme med næste m, træk den først strikkede m over, gentag til der
ikke er flere m. Bryd garnet og hæft enderne. Strik yderligere en sok.

VANTER

Slå 24(30) m op på dobbelte strømpep nr 2.5 og fordel m på 4 strømpep. Strik ca 3(4) cm rib, 1 rm, 1 vm. Skift til
strømpep nr 3 og strik glatst. Når arb måler ca 6(8) cm laves en indtagningsomg på følgende måde: Strik de 2 første m
ret sammen i den bagerste maskebue på den 1. og 3. pind, strik de 2 sidste m ret sammen på den 2. og 4. pind. Gentag
indtsomg med 1 omg’s mellemrum til der er 16(18) m tilbage. Strik 1 omg efter sidste indtagning. Sæt maskerne over
på 2 p. Stik begge pinde ned i hullet og vend arb, sådan at du får vrangsiden ud. Tag en m fra hver pind og strik dem
sammen til 1 m, gør det samme med næste m, træk den først strikkede m over, gentag til der ikke er flere m. Bryd garnet
og hæft enderne. Strik yderligere 1 vante. Bånd mellem vanterne: Hæft garnet i en af vanterne med hæklenål nr 2.5 og
hækl 1 kæde af lm på ca 50-55(65-70) cm eller ønsket længde, sy lm-kæden fast i den anden vante og hæft enderne.
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mini Miniraggi (75% Uld ”Superwash” 25% Polyamid. Nøgle ca 10 g = 42 m)
Miniraggi, Gästrike 1 tr
56(68)80(92) cl
56(68) cl
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FOTOMODEL Teo Winestedt
Fodens længde: Ca 8(9)11(12) cm (kontroller længden på den færdige sok)
Med
forbehold
for eventuelle trykfejl.
Ca 8(9½) cm
Se seneste version på www.jarbo.se
Ca 10(15)20(20) g
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Ca 26-27 m og 36 omg glatst på 2.5 = 10 x 10 cm – eller brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden.
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