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MINI MINIRAGGSOKKER OG VOTTER TIL BABY

FORKLARINGER

Overtrekksfelling (otf): Ta en m løs av, strikk neste m r, trekk den løse m over den strikkede. Resultatet blir en felling
som skrår andre veien om du feller ved å strikke 2 m r sm.
Luftmaske: Lag en løkke på tråden, stikk heklenålen ned i løkken, lag et kast på nålen og trekk det gjennom m (løkken
på nålen = 1. m), lag et nytt kast og trekk det gjennom den første m.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn, glattstr=glattstrikk, m=maske, mb=maskebue, lm=luftmaske, omg=omgang,
otf=overtrekksfelling, p=pinne, r=rett maske, sm=sammen, vr=vrang maske.

TIPS & RÅD

* For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
* Markér med en farget penn tallene for den størrelsen du strikker, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
* Strikk med elastisk tråd for at vrangborden på skaftene skal bli fastere og mer formbar.

RAGGSOKKER

Legg opp 28(32)36(40) m med doble p nr. 2. Fordel m på 4 p = 7(8)9(10) m per p. Strikk 4(5)6(7) cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
Bytt til p nr. 2,5. Strikk 2 omg r. Nå strikkes 2½(2½)3(3½) cm glattstr fram og tilbake over de 14(16)18(20) m på
1. og 4. p (= hælen). Beg nå på retten og strikk videre slik: 8(9)10(11) r, 1 otf, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 3 vr, 2 vr sm, 1 vr,
snu, ta 1 m løs av, 4 r, 1 otf, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 m sm, 1 vr, snu. Forts slik og strikk og snu til alle sidem er strikket.
Plukk opp 7(9)10(12) m på hver side av hælmaskene og strikk rundt i glattstrikk (= r på alle p). Etter 1 omg felles på
1. og 4. p slik (det er de opplukkede m som felles): på 1. p strikkes de 2 siste m r sm, på 4. p strikkes de 2 første m vridd r sm
(= i bakre mb). Gjenta fellingene hver omg til det er 28(32(36)40 m på p. Strikk rett opp til hele foten måler ca. 6(6½)7(8) cm.
Nå felles til tåen: Strikk 2 m sm i slutten av 1. og 3. p, strikk 2 m vridd r sm i beg av 2. og 4. p. Gjenta denne fellingsomg
hver 4. omg 1 gang, hver 3. omg 1 gang, deretter annenhver omg til det gjenstår 16 m. Strikk 1 omg etter siste fellingen.
Tå: Fordel m på 2 p. Stikk begge p ned i hullet og vreng arb med vrangen ut. Ta en m fra hver p og strikk dem sm
til 1 m, gjør det samme med neste m, løft den først strikkede m over den andre, gjenta til alle m er felt av.
Klipp av garnet og fest trådene. Strikk en sokk til på samme måten.

VOTTER

Legg opp 24(30) m på doble strømpep nr. 2.5 og fordel m på 4 strømpep. Strikk ca. 3(4) cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
Bytt til strømpep nr. 3 og strikk ca. 6(8) cm glattstr. Nå felles slik: På 1. og 3. p strikkes de 2 første m vridd r sm
(= i bakre mb), på 2. og 4. p strikkes de 2 siste m vridd r sm (= i bakre mb). Gjenta fellingene annenhver omg til det
gjenstår 16(18) m. Strikk 1 omg etter siste felling. Fordel m på 2 p. Stikk begge p ned i hullet og vreng arb med vrangen
ut. Ta en m fra hver p og strikk dem sm til 1 m, gjør det samme med neste m, trekk den først strikkede m over den siste m,
gjenta til alle m er felt av. Klipp av garnet og fest trådene. Strikk en vott til på samme måten. Bånd mellom vottene:
Fest garnet i den ene votten med heklenål nr. 2.5 og hekle 1 kjede av lm ca. 50-55(65-70) cm eller ønsket lengde, fest
kjeden i den andre votten og fest trådene.
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