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• For at undgå spørgsmål undervejs: Husk at læse opskriften nøje igennem, inden du begynder dit arbejde.
• Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.
Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinder.
• Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garnender sammen. Sno i stedet de to garnender op, som skal strikkes sammen,
ca 8 cm og læg dem over hinanden. Sno garnenderne løst sammen og fortsæt med at strikke. De fleste foretrækker
at begynde på et nyt nøgle ved at trække garnet ud inde fra nøglet.

FORKORTELSER

glatst=glatstrikning, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, p=pind/pinde, rm=retmaske, rets=retsiden,sm=sammen,
vrangs=vrangsiden, vm=vrangmaske,

FORKLARINGER

Sokkerne strikkes fra tåen og op, begge sokker på en gang med hjælp af Magic Loop-teknik.
OBS! Se billedbeskrivelse i slutningen!

KORTOMGANG

Når du strikker hælene, skal du strikke kortomgange. Det betyder, at du blot strikker en del af en omgang. For at der
ikke skal blive hul, hvor du vender, skal du sno maskerne, når du vender.

TÅ OP-SOKKER
SLÅ OP

Sådan snor du en maske:
På retsiden: Læg tråden foran arbejdet, løft næste maske over på højre pind. Læg tråden bagved arbejdet og flyt masken
til venstre pind. Vend.
Når du herefter skal strikke en snoet maske strikker du gennem både selve masken og den snoede tråd.
På vrangsiden: Læg tråden bagved arbejdet, løft den næste m over på højre pind. Læg tråden foran arbejdet og flyt
herefter masken tilbage til venstre pind. Vend.
Når du herefter skal strikke en snoet maske strikker du gennem både selve masken og den snoede tråd.
Begynd med at slå masker op ved hjælp af den specielle ”teknik” – Judy´s Magic Cast On. (Se illustration.)
Slå 18(20)22(24)26(28) m op med denne teknik og rundpind nr 3 til hver sok, fordelt med 9(10)11(12)13(14) m på
hver pind. Husk på at du skal bruge et separat nøgle til hver sok!
Nu skal dit arbejde se sådan ud:

TÅ

Strik rundt i Magic Loop på denne måde:
Magic Loop-omgang 1: *Tag 1 m ud ved at strikke 1 rm i den forreste maskebue og 1 rm i den bagerste maskebue i
samme maske, strik rm til 2 m tilbage på p, tag 1m ud på samme måde som tidligere, 1 rm*. Gå videre til næste sok og
gentag fra *-*. Vend arbejdet og gentag fra *-*. Gå videre til næste sok og gentag fra *-*.
Magic Loop-omgang 2: Strik retmasker omgangen rundt.
Gentag omgang 1 og 2 til der er i alt 36(40)44(48)52(56) m på hver sok.

FOD

Strik glatstrikning rundt i Magic Loop til foden måler 12(14)16(18,5)20,5(22,5) cm fra tåen.

HÆL

Vær opmærksom på, at hælen strikkes frem og tilbage, en ad gangen. Læs opskriften for kortomgange, inden du
strikker hælen.
Hæl 1: (Strikkes over halvdelen af sokkens masker.)
Pind 1 (Retsiden): Strik rm til der er 1 maske tilbage, snoet maske, vend.
Pind 2 (Vrangsiden): Strik vm til der er 1 m tilbage, snoet maske, vend.
Pind 3: Strik rm til der er 1 maske tilbage inden vendemasken fra forrige pind, snoet maske, vend.
Pind 4: Strik vm til der er 1 maske tilbage inden vendemasken fra forrige pind, snoet maske, vend.
Gentag omgang 3 og 4 til alle masker bortset fra 6(6)8(8)8(10) er snoede.

Frem til dette sted, bliver omgangen kortere og kortere. Nu skal den anden del af hælen strikkes og så bliver omgangen
længere og længere.
Pind 1: Strik rm til du når den første snoede maske, strik den snoede maske ret (se beskrivelse under forklaringer), sno
næste m, vend.
Pind 2: Strik vm til du når den første snoede maske, strik den snoede maske vrang (se beskrivelse under forklaringer),
sno næste maske, vend.
Pind 3: Strik rm til næste snoede maske, løft over og strik begge de snoede masker ret, sno næste maske, vend.
Pind 4: Strik vm til næste snoede maske, løft over og strik begge de snoede masker vrang, sno næste maske, vend.
Gentag pind 3 og 4 til alle m er strikkede igen. Nu skal der være 17(20)21(24)25(28) hælmasker på pinden.
Strik rm over den færdige hæls masker, lad garnet hvile og gå videre til næste hæl.
Hæl 2: Som hæl 1.
Strik rm over den færdige hæls masker. Vend herefter hele arbejdet og strik resten af Magic Loop-omgangens masker.
SKAFT

Gå tilbage til at strikke rundt i Magic Loop:
Strik 3(3)4(4)4(4) cm glatstrikning. Strik 3(3)4(4)4(4) cm rib (2 rm, 2vm).

MONTERING

Sy eventuelle hul i hælens sider sammen. Hæft løse tråde.

91526. Skitse – Judy’s Magic Cast On
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BILLEDBESKRIVELSE – MAGIC LOOP-TEKNIK

1. Sådan ser arb ud lige før en ny omg - dette er altså 2. Sådan strikker du en omg: Træk den bagerste pind 3. Nu er den højre soks forreste masker strikkede. Lad
udgangspunktet. Rundpindens spidser ligger parallelt ud og strik først den højre soks forreste masker.
den højre soks garn hvile og gå videre til den
med spidserne til højre. Rundpindens ene spids løber
venstre sok.
gennem den forreste del af sokkerne og den anden spids
gennem den bagerste del. Længst nede på sokkerne
sættes markører (sikkerhedsnåle i dette tilfælde) som
viser hvor omg begynder.

4. Tag venstre soks garn op og strik de forreste
masker.

5. Sådan ser arb ud, når højre og venstre soks forreste 6. Når arb er vendt skal pinden som er længst tilbage
masker er strikkede. Skyd den bagerste pind tilbage og trækkes ud.
vend herefter arb.

7. Strik nu efter samme princip som med de forreste
masker.

8. Nu er der strikket en hel omgang på sokken til 9. Nu er en hel omgang strikket. Skyd den udtagne
venstre. Lad garnet hvile og fortsæt med at strikke de pind tilbage og vend arb for at fortsætte med næste
resterende masker på sokken til højre.
omg.
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