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BABYSOKKER MED STRETCH

Soft Raggi (65% Premium Micro Akryl, 30% Bambus, 5% polyester. Nøgle ca 100 g = 268 m)
Ca 27 m og 37 p glatst på p nr 3 = 10 x 10 cm
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved andre garntyper)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
56(68)80(92) cl
og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Ca 50(50)50(50) g (fv blå: 31212, rosa: 31213, hvid: 31210,
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
turkis: 31214, lilla: 31211)
FOTOMODEL Signe Andersson Ruonakangas
2.5 og 3 mm
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Jonna Nielsen

• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, glatst=glatstrikning, indt=indtagning/indtagninger, kantm=kantmaske, m=maske/masker, omg=omgang,
p=pind/pinde, rest=resten, rm=retmaske, rets=retsiden, udt=udtagning, vm=vrangmaske, vrangs=vrangsiden

SKAFT

Slå 28(32)36(40) m op med dobbelte p nr 2.5. 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 3. Strik 6 omg glatst.

HÆL

Nu strikkes 2½(2½)3(3½) cm glatst frem og tilbage på 1. og 4. pinds 14(16)18(20) m, Strik derefter og begynd fra
retsiden: 8(9)10(11) rm, 1 oindt, 1 rm, vend, tag 1 m løs af, 3 vm, 2 vm sm, 1 vm, vend, tag 1 m løs af, 4 rm, 1 oindt,
1 rm, vend, tag 1 m løs af, 5 vm, 2 m sm, 1 vm, vend. Fortsæt på denne måde med at strikke og vende til alle sidemasker
er strikkede. Saml 7(9)10(12) m op på hver side af hælmaskerne og strik rundt = alle p ret. Strik glatst rundt. Efter 1
omg begynder man at tage ind på 1. og 4. pind på følgende måde (det er de opsamlede m, som tages ind): strik de 2
sidste m ret sm på 1. pind og de 2 første m ret sm i bagerste maskebue på den 4. pind. Gentag indtagningerne på hver
omg til der er 28(32(36)40 m tilbage.

FOD

Strik lige op til hele foden måler ca 6(7)8(9) cm.
Nu tages ind til tå: Strik 2 m sm i slutningen af 1. og 3.pind, strik 2 m ret sm i bagerste maskebue i begyndelsen af 2.
og 4. pind. Gentag denne indtagningsomgang 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. Nu kan du vælge, om du
vil have en lige eller en rund tå.

RUND TÅ

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

LIGE TÅ

Sæt m over på 2 pinde. Stik begge p ned i hullet og vendt arb, sådan at du får vrangsiden ud. Tag en m fra hver p 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 trådene.
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