91990

JUNIOR RAGGI

Version 1

91990

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSER
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

KLASSISKE RAGGSOKKER I JUNIOR RAGGI

Junior Raggi (75 % Uld ”SW” 25 % Polyamid. Ca 100 g = 400 m.)
Ca 28 m og 40 p i glatstrikning på pind 2.5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 2 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved brug af andet 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 68314)
2 og 2.5 mm				
Ingalill Johansson & Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
materiale er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODEL Nellie Lindh
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD

• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Strik altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikkefastheden passer.
		 Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.
• Se vores sokkeskole: Opskrift 90939 viser en detaljeret billedopskrift beskrevet trin for trin.
FORKORTELSER

vr=vrangmaske, vrangs=vrangsiden, m=maske/masker, mb=maskebue,r=retmaske, rets=retsiden, glatst=glatstrikning,
p=pind/pinde, dr=drejet (i den bagerste maskebue), sm=sammen

FORKLARINGER

Glatstrikning: Frem og tilbage: P 1 (rets): Strik ret. P 2 (vrangs): Strik vrang. Gentag p 1 og 2. Rundt: Ret over alle m.
Tag 1 m løst af: Tag m af som om den skulle strikkes vrang, men med garnet bag arb og løft den over på højre pind uden
3
at strikke den.
1
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Tag 1 m vrang løst af: Læg tråden foran arb og løft m over på højre pind som om den skulle strikkes vrang, men uden
at strikke den.
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OPSLAGNING

Slå 48(52)52(56)56(60)64(68)72(72) m op på p 2 mm. Fordel m på 4 strømpepinde med 12(13)13(14)14(15)16(17)18(18) m
på hver pind.

SKAFT

Strik rib 2 r, 2 vr i 8(8)10(10)12(12)14(14)16(16) cm. Skift til strømpepind 2.5. Strik 2 omg glatst (ret rundt over alle m)

HÆLKAPPE

Strik glatst frem og tilbage over maskerne på pind 1 og 2 i alt 18(18)20(20)24(24)26(28)30(30) p (sidste p = vrangs).

HÆL

På næste p (= retsiden) strikkes forkortede pinde og sammenstrikninger:
Strik 15(16)16(17)17(18)19(20)21(21) r, 2 drejet ret sammen, 1 r, vend,
tag 1 m vr løst af, strik 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, vend,
tag 1 m løst af, strik 8 r, 2 dr ret sm, 1 r, vend,
tag 1 m vr løst af, strik 9 vr, 2 vr sm, 1 vr, vend,
tag 1 m løst af, strik 10 r, 2 dr ret sm, 1 r, vend,
tag 1 m vr løst af, strik 11 vr, 2 vr sm, 1 vr, vend,
tag 1 m løst af, strik 12 r, 2 dr ret sm, 1 r, vend,
tag 1 m vr, løst af, stik 13 vr, 2 vr sm. Str. 22-24: Fortsæt ved *. Str. 25-45: 1 vr, vend,
tag 1 m løst af, strik 14 r, 2 dr ret sm. Str. 25-30: Vend. Str. 31-45: 1 r, vend,
tag 1 m vr løst af. Str. 25-30: Strik 14 vr, 2 vr sm. Fortsæt ved *. Str. 31-36: Strik 15 vr, 2 vr sm. Fortsæt ved *.
Str. 37-45: Strik 15 vr, 2 vr sm, 1 vr, vend,
tag 1 m løst af, strik 16 r, 2 dr ret sm. Str. 37-38: Vend. Str. 39-45: 1 r, vend,
tag 1 m vr løst af. Str. 37-38: Strik 16 vr, 2 vr sm. Fortsæt ved *. Str. 39: Strik 17 vr, 2 vr sm, 1 vr. Fortsæt ved *.
Str. 40-45: Strik 17 vr, 2 vr sm, 1 vr, vend,
tag 1 m løst af, strik 18 r, 2 dr ret sm. Str. 40-41: Vend. Str. 42-45: 1 r, vend.
tag 1 m vr løst af. Str. 40-41: Strik 18 vr, 2 vr sm. Fortsæt ved *. Str. 42-45: 19 vr, 2 vr sm, 1 vr. Fortsæt ved *.
*Alle str.: Nu er alle sidemaskerne på hælen strikket med. Vend og strik glatstrikning (ret) over maskerne på pind 1 og 2.

HÆLKILE

Saml 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) m op langs højre side af hælen (=p 2), strik glatst over p 3 og 4, saml 11(13)15(15)17(17)18
(19)20(21) m op langs venstre side af hælen samt strik ret over m på hælen (= p 1). Strik 1 omg glatstrik (ret) over alle m på
alle pinde.
På næste p tages ind på 2. og 1. pind således (der skal tages ind over de opsamlede m):
På pind 2: Strik de sidste 2 m ret sammen.
På pind 1: Strik de første 2 m drejet ret sammen.
Gentag dette på hver anden omg til der er 44(48)48(48)52(56)60(64)64(68) m tilbage. Fordel de resterende m på 4 pinde.

FODEN

Strik lige op til hele foden måler 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.
Tag ind til tå:
På pind 1 og 3: strik til der er 3 m tilbage, strik 2 m ret sammen, 1 ret.
På pind 2 og 4: strik 1 ret, 2 ret sammen, strik de resterende m på pinden.
Gentag denne indtagning på hver anden omg til der er 12(12)12(16)16(16)20(20)24(24) m tilbage på pindene.
Nu kan du vælge om du vil lave en lige eller en rund tå.

RUND TÅ

Klip garnet over og træk enden gennem de resterende masker. Hæft enden godt.

LIGE TÅ

Fordel maskerne på 2 pinde, vend arb med vrangsiden ud.
Luk af på denne måde: Læg arb ret mod ret, hold pindene parallelt i venstre hånd og strik med en tredje pind i højre hånd.
Strik første maske fra den forreste pind og den første maske fra den bagerste pind ret sammen, strik den næste m fra hver pind
sammen, træk den første maske over den anden = 1 m på pinden. Fortsæt på denne måde med at strikke masker sammen og
lukke af til alle masker er lukket af.
Klip garnet over og hæft enden.
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