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ANKELSOKKER MED STRETCH

Soft Raggi (65% premium micro akryl, 30% bambus, 5% polyester elastan.
Nøgle ca 100 g = 268 m)
Ca 24-25 m og 38 omg glatst på pinde nr 3 = 10 x 10 cm
21-24(25-28)29-32(33-36)37-40(41-45)
Ca 25(30)30(40)50(60) g (fv 31206)
Nr 2 og 3
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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.

FORKORTLSER

vm=vrangmasker, vrangs=vrangsiden, m=masker, mb=maskebue, rest=resterende, rm=retmasker, rets=retsiden, p=pinde,
glatst=glatstrikning, sm=sammen, omg=omgang

FORKLARINGER

Glatstrikning – frem og tilbage: P 1 (rets): Strik retmasker (rm). P 2 (vrangs): Strik vrangmasker (vm). Gentag p 1 og 2.
Glatstrikning – rundstrikning: Retmasker på alle omg.
Tag 1 m løs af: Tag masken, som om du vil strikke den vrang, men garnet ligger bagved arbejdet, og løft den over på
højre pind uden at strikke den.
Tag 1 m vrang løs af: Læg garnet foran arbejdet, som om du vil strikke masken vrang, løft masken over på højre pind
uden at strikke den.
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SLÅ OP

Slå 36(40)44(48)52(56) m op p p nr 3, skift til p nr 2 og fordel m på 4 strømpep, med 9(10)11(12)13(14) m på hver pind.

SKAFT

Strik (1)1(2)2(2)2 cm rib 2 rm, 2 vm. Skift til strømpep nr 3. Strik glatst (rm i rundstrikning) og tag -(-)2(2)2(-) m ind
på 1. omg jævnt fordelt på pind 2 og 3. Strik yderligere 1 omg glatst (rm).

HÆLKAPPE

Strik glatstrikning frem og tilbage over pind 1 og 2 i alt 14(18)18(20)20(24) p (sidste p = vrangs).

HÆL

På næste p (= retsiden) begynder de korte omg og indtagninger:
Strik 11(12)13(14)15(16) m, 2 rm sm i bagerste mb, 1 rm, vend,
tag 1 m vrang løs af. Strik 5 vm, 2 vm sm, 1 vm, vend,
tag 1 m løs af, strik 6 rm, 2 rm sm i bagerste mb, 1 rm, vend,
tag 1 m vrang løs af, strik 7 vm, 2 vm sm, 1 vm, vend.
Fortsæt på denne måde med at strikke frem og tilbage med 1 m mere for hver vending indtil der ikke er flere sidemasker.
Nu er der ikke flere sidemasker på nogen af siderne på hælen. Strik glatst (rm) over pind 1 og 2.

HÆLKILE

Saml 10(11)11(13)13(15) m op på højre side af sokken (= p 2), strik glatst over p 3 og 4, saml 10(11)11(13)13(15) m
op på venstre side af sokken og strik resten af m over hælen (= p 1). Strik 1 omg glatst (rm) over alle p.
På næste omg tages ind på 2. og 1. pind på følgende måde (det er de masker, der er samlet op, som tages ind):
På pind 2: Strik de 2 sidste m ret sm.
På pind 1: Strik de 2 første m ret sm i bagerste maskebuer.
Dette gentages på hver anden omg til der er 36(40)40(44)48(52) m tilbage. Fordel de resterende m på 4 pinde.

FODEN

Strik lige op til hele foden måler 10,5(12,5)14,5(17)(19)(21) cm.
Tag ind til tå:
På pind 1 og 3: strik 1 rm, 2 rm sm, strik resten af m på pinden.
På pind 2 og 4: strik til der er 3 m tilbage, 2 m ret sm i bagerste maskebue, 1 rm.
Gentag denne indtagningsomg på hver anden omg til der er 12(12)12(12)16(16) m tilbage på pindene.
Nu kan du vælge at lave en lige eller en rund tå.

RUND TÅ

Bryd garnet og træk det gennem de resterende m og hæft.

LIGE TÅ

Tag maskerne over på 2 pinde, vend arbejdet sådan at vrangsiden vender ud.
Luk af på denne måde: Læg arb sammen sådan at retsiderne ligger mod hinanden, hold p parallelt i venstre hånd og strik
med yderligere 1 p i højre hånd. Tag 1 m fra den forreste og 1 m fra den bagerste p og strik de 2 m ret sammen, strik de
næste 2 m sammen på samme måde, træk den første m på højre p over den anden = 1 m på p. Fortsæt med at strikke
sammen og lukke alle m af på samme måde.
Bryd garnet og hæft.

www.jarbo.se

