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TÅ OPP-SOKKER MED MAGIC LOOP-TEKNIKK
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TIPS & RÅD

• For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
• Merk den størrelsen du strikker med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
• Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
	     angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.
• Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca.
	     8 cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på
	     nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.
FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne,
r=rett, sm=sammen, vr=vrang.

FORKLARINGER

Sokkene strikkes fra tåen og opp, begge sokkene parallelt ved hjelp av Magic Loop-teknikken. OBS! Se bildeforklaring på
slutten av oppskriften!

FORKORTET PINNE

Når du strikker hælene skal du strikke forkortede pinner. Det betyr at du bare strikker en viss del av maskene på pinnen.
For at det ikke skal bli hull der du snur, vikler du tråden rundt masken ved snuingen.

TÅ OPP-SOKKER
OPPLEGG

Slik vikles en maske:
På retten: Legg tråden foran arb, sett neste m over på høyre p. Legg tråden bak arb og flytt m tilbake på venstre p. Snu.
Når du senere skal strikke en ”viklet maske”, strikker du gjennom både selve masken og tråden som er viklet rundt den.
På vrangen: Legg tråden bak arb, sett neste m over på høyre p. Legg tråden foran arb og flytt m tilbake til venstre p. Snu.
Når du senere skal strikke en viklet maske, strikker du gjennom både selve masken og den viklede tråden.
Beg med å legge opp m ved hjelp av den spesielle oppleggsteknikken Judy´s Magic Cast On. (Se illustrasjon.) Med denne
teknikken og rundp nr. 3 legger du opp 18(20)22(24)26(28) m til hver sokk, med 9(10)11(12)13(14) m på hver p. Pass
på at du legger opp med et separat nøste til hver sokk!
Nå skal arbeidet slik ut:

TÅ

Strikk rundt med Magic Loop slik:
Magic Loop – 1. omg: *Øk 1 m ved å strikke 1 r i fremre m og 1 r i bakre mb i samme m, strikk r til det gjenstår 2 m på p,
øk 1 m på samme måte som før, 1 r*. Gå videre til neste sokk og gjenta *-*. Snu arb og strikk *-*.
Gå videre til neste sokk og strikk *-*.
Magic Loop – 2. omg: Strikk r ut omg.
Gjenta 1. og 2. omg til det er 34(40)42(48)50(56) m på hver sokk.

FOT

Strikk glattstr rundt med Magic Loop til foten måler 12(14)16(18,5)20,5(22,5) cm fra tåen.

HÆL

Husk at hælene strikkes fram og tilbake, én om gangen. Les forklaringen til forkortede pinner før du strikker hælen.
Hæl 1: (Strikkes over halvparten av sokkens masker.)
1. p (retten): Strikk r til det gjenstår 1 m, vikle m, snu.
2. p (vrangen): Strikk vr til det gjenstår 1 m, vikle m, snu.
3. p: Strikk r til det gjenstår 1 m før snumasken fra forrige p, vikle m, snu.
4. p: Strikk vr til det gjenstår 1 m før snumasken fra forrige p, vikle m, snu.
Gjenta 3. og 4. p til alle m, utenom 6(6)8(8)8(10), er viklet.
Fram til dette punktet blir det stadig færre m som strikkes. Nå skal den andre delen av hælen strikkes, og da blir det

stadig flere m som strikkes.
1. p: Strikk r fram til den første viklede m, strikk den viklede m r (se FORKLARINGER), vikle neste m, snu.
2. p: Strikk vr fram til den første viklede m, strikk den viklede m vr (se FORKLARINGER), vikle neste m, snu.
3. p: Strikk r til neste viklede m, ta opp og strikk begge viklingene r, vikle neste m, snu.
4. p: Strikk vr til neste viklede m, ta opp og strikk begge viklingene vr, vikle neste m, snu.
Gjenta 3. og 4. p til alle m er strikket igjen. Nå skal det være 17(20)21(24)25(28) hælmasker på p.
Strikk r over m på den ferdige hælen, la garnet hvile og fortsett med neste hæl.
Hæl 2: Som hæl 1.
Strikk r over m på den ferdige hælen. Snu deretter hele arb og strikk resten av m på Magic Loop-pinnen.
SKAFT

Fortsett å strikke rundt med Magic Loop:
Strikk 3(3)4(4)4(4) cm glattstr. Strikk deretter 3(3)4(4)4(4) cm vr.bord, 2 r, 2 vr.

MONTERING

Sy igjen eventuelle hull i sidene på hælene. Fest løse tråder.
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BILDEFORKLARING – MAGIC LOOP-TEKNIKK

1. Slik ser ser arb ut før en ny omg – dette er altså
2. Slik strikker du én omg: Trekk ut den bakre p og 3. Nå er den høyre sokkens fremre m strikket. La garnet
utgangspunktet. Endene på rundp ligger parallelt med
strikk først den høyre sokkens fremre m.
til den høyre sokken hvile og gå videre til den venstre
spissene mot høyre. Den ene enden av rundp løper
sokken.
gjennom den fremre delen av sokkene og den andre enden
gjennom den bakre delen. Lengst nede på sokkene
plasseres markører (i dette tilfellet sikkerhetsnåler) som
viser beg på omg.

4. Ta opp garnet til den venstre sokken og strikk de 5. Slik ser arb ut når de fremre m på høyre og venstre 6. Når arb er snudd, skal p som nå er bak trekkes ut.
fremre m.
sokk er strikket. Skyv tilbake den bakre p og snu deretter
arb.

7. Strikk nå på samme måten som på de fremre m.

8. Nå er det strikket en hel omg på sokken til venstre. 9. Nå er det strikket en hel omg. Skyv tilbake p som
La garnet hvile og fortsett å strikke de resterende m ble trukket ut og snu arb for å fortsette med neste omg.
på sokken til høyre.
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