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BABYSOKKER MED STRETCH

Soft Raggi (65 % Premium Micro Akryl, 30 % Bambus, 5 % Polyester. Nøste ca. 100 g = 268 m)
Ca. 27 m og 37 p glatstr på p 3 = 10 x 10 cm
GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
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og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Ca. 50(50)50(50) g (fg blå: 31212, rosa: 31213, hvit: 31210,
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke/heklefastheten. Stemmer ikke strikke/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstr,
kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, otf=overtrekksfelling, p=pinne, r=rett,
rest=resten/resterende, rillestrikk=rillestr, sm=sammen, størr=størrelse, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning

FORKLARINGER

Overtrekksfelling (otf): Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den strikkede.

SKAFT

Legg opp 28(32)36(40) m med doble p nr. 2.5. Fordel m på 4 strømpep = 7(8)9(10) m på hver p. Strikk 4(5)6(7) cm
vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Bytt til strømpep nr. 3 og strikk 6 omg glattstr.

HÆL

Nå strikkes 2½(2½)3(3½) cm glattstr frem og tilbake over de 14(16)18(20) m på 1. og 4. p. Beg fra retten og strikk
8(9)10(11) r, 1 otf (se forklaring), 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 vr sm, 1 vr, snu. Forts slik og strikk og snu til alle sidemaskene er strikket.
Plukk opp 7(9)10(12) m på hver side av hælmaskene og strikk glattstr rundt (= r på alle omg). Etter 1 omg felles på 1.
og 4. p slik (det er de opplukkede m som felles): Strikk de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm (= strikk i
bakre mb) på 4. p. Gjenta fellingene på hver omg til det gjenstår 28(32(36)40 m.

FOT

Strikk rett opp til hele foten måler ca. 6(7)8(9) cm.
Nå felles til tåen: Strikk 2 m sm på slutten av 1. og 3. p, strikk 2 m vridd r sm i beg av 2. og 4. p. Gjenta denne fellingsomg
etter 3 omg, så etter 2 omg og deretter annenhver omg til det gjenstår 16 m. Strikk 1 omg etter siste fellingsom.
Nå kan du velge om du vil strikke rett eller rundt tå.

RUND TÅ

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m og fest godt.

RETT TÅ

Sett m inn på 2 p. Stikk begge p ned i hullet i sokken og vreng arb med vrangen ut. Ta en m fra hver p og strikk dem sm
til 1 m, gjør det samme med de neste m (= 2 m på høyre p), trekk den først strikkede m over den siste (= 1 m felt). Gjenta
dette til alle m er felt av. Klipp av garnet og fest trådene.
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