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KLASSISKE RAGGSOKKER

Alegria (75 % Merinoull ”Superwash”, 25 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 425 m)
Ca 28 m og 40 p glattstr på p nr. 2.5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)39(40-41)42-43(44-45)
Ca 40(40)40(50)50(60)60(70)80(100) g (fv 14747)
Nr. 2 og 2.5
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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.
* Se vår raggsokksskole (på svensk), oppskrift 90939 for detaljert bildeforklaring.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), fg=farge, flg=følgende, forts=fortsett, glattstr=glattstrikk, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, r=rett,
p=pinne, rest=resterende, sm=sammen, vr=vrang

FORKLARINGER

Glattstrikk–fram og tilbake:
1. p (retten): Strikk rette masker (r).
2. p (vrangen): Strikk vrange masker (vr).
Gjenta 1. og 2. p.
Glattstrikk–rundt: Strikk rette masker på alle pinner eller omganger.
Ta 1 m løs av: Ta masken, som om du skulle strikke den vrangt, men garnet ligger bak arbeidet, og løft den over på høyre
pinne uten å strikke den.
Ta 1 m vrang løs av: Legg tråden foran arbeidet, som om du skulle strikke en vrang maske, løft masken over til høyre
pinne uten å strikke den.

2
3
1
4

RAGGSOKK
OPPLEGG

Legg opp 34(36)40(42)46(50)/50(54)/56(60) m på p nr. 2.5 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10(11)12(13)/13(14)/14(15)
m på hver p.

SKAFT

Strikk 8(8)10(10)12(12)/14(14)/16(16) cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
Bytt til strømpep nr. 3 og strikk 2 omg glattstr.

HÆLKAPPE

Strikk glattstr fram og tilbake over 1. og 2. p totalt 14(14)18(18)20(20)/22(22)/24(24) p (siste p = vrangen).

HÆL

På neste p (= retten) strikkes forkortede p og avfellinger:
Strikk 11(11)12(13)14(15)/15(16)/16(17) m, 2 m vridd r sm (= strikk i bakre mb), 1 r, snu,
ta 1 m vr løs av, strikk 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu,
ta 1 m løs av, strikk 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu,
ta 1 m vr løs av, strikk 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu,
Fortsett slik og strikk fram og tilbake med 1 m mer før felling for hver p til sidemaskene har tatt slutt.

HÆLKILE

Plukk opp 8(10)11(11)13(13/14(14)/15(15) m på sokkens høyre side (= p 2), strikk glattstr over p 3 og 4, plukk opp
8(10)11(11)13(13)/14(14)/15(15) m på sokkens venstre side (= p 1).
Strikk 1 p glattstr.
På neste p felles på 2. og 1. p slik (det er de opplukkede m som felles):
På p 2: Strikk de 2 siste m r sm.
På p 1: Strikk de 2 første m vridd r sm (= i bakre mb).
Dette gjentas annenhver omg til det gjenstår 32(34)38(40)44(48/48(52)/54(58) m. Fordel de rest m på 4 p.

FOTEN

Strikk rett opp til foten måler 10(12)14(16)18(20)/20(21)/22(23) cm.
Fell til tå:
På p 1 og 3: strikk til det gjenstår 3 m, 2 m vridd r sm, 1 r.
På p 2 og 4: strikk 1 r, 2 r sm, strikk de rest m på p.
Gjenta denne fellingsomg til det gjenstår 8(10)10(8)8(8)/8(8)/10(10) m på p.
Nå kan du velge å strikke rett eller rund tå.

RETT TÅ

Sett m over på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut.
Fell av slik: Legg arb sm så rettsidene ligger mot hverandre, hold de to p parallelt i venstre hånd og strikk med ytterligere
en p i høyre hånd. Ta 1 m fra fremre og 1 m fra bakre p og strikk de 2 m r sm, strikk de 2 neste m sm på samme måte,
trekk den første m på høyre p over den andre = 1 m på p. Forts å strikke sm og felle av alle m på samme måte. Klipp av
tråden og fest.

RUND TÅ

Klipp av garnet, trekk det gjennom de rest m, stram til og fest godt.
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