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TIPS & RÅD

HÆKLEDE SOKKER

Mellanraggi (75% ren ny uld ”superwash”, 25% polyamid. Nøgle ca 100 g = 260 m)
Ca 19 fm x 18 omg med hæklenål 4 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
35-37(38-40)41-43
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
Ca 23(25)27 cm (Sokkens mål)
er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
Ca 9(10)11 cm (Sokkens mål)
FOTO Maja Karlsson
Ca 20(22)24 cm (Sokkens mål)
Ca 100(100)150 g (fv 28201)
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SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
4 mm
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G. Immerkær

• 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 at 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.

FORKORTELSER

fm=fastmaske, lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang

FORKLARINGER

Sokkens konstruktion: Ribben hækles sidelæns, ribben dannes ved at hækle fm i bagerste maskebue, frem og tilbage.
Derefter hækles skaftet i spiral fra ribben og ned (se forklaring nedenfor). Derefter hækles hælen ved hjælp af korte omg.
Til slut hækles foden og tåen rundt i spriral.
Luftmaske (lm): Lav en løkke og stik nålen i løkken, slå om garnet og træk det gennem løkken på nålen.
Fastmaske (fm): Stik nålen ned i en m på forrige omg, træk garnet igennem (= 2 m på nålen), slå om nålen, træk garnet
gennem de 2 m.
Hækl rundt i spiral: Når man hækler rundt i spiral er der ingen slutning på omgangen, man fortsætter bare med at hækle
rundt. Det kan derfor være praktisk at bruge en markør der viser, hvor omgangen starter.
Tag 1 m ud: Hækl først 1 fm og derefter yderligere 1 fm i samme m.
2 fm sammen: Stik ned næste fm og træk garnet igennem*, gentag *-* 1 gang til (= 3 m på nålen), slå garnet om nålen
og træk tråden gennem alle 3 m på nålen.

RIB

Med hæklenål 4 mm: Hækl en kæde bestående af 9 lm, vend.
Omg 1: Start i 2. lm fra nålen og hækl 8 fm i bagerste mb, 1 lm (vendemaske), vend.
Omg 2: 8 fm, i bagerste mb, 1 lm (vendemaske), vend.
Gentag omg 2 yderligere 34(38)42 gange.
Hækl derefter ribben sammen således: Læg første og sidste omg mod hinanden og hækl 8 fm i maskebuerne gennem
begge lag. Hækl derefter rundt.

SKAFT

Omg 1: Hækl 1 fm i hver omg = 36(40)44 m
Omg 2-18: 1 fm i hver fm i bagerste mb.
Omg 19: Hækl rundt med fm i bagerste maskebue samtidig med at der tages 0(4)0 m ud jævnt fordet på omg = 36(44)44.
Omg 20: 1 fm i hver fm i bagerste maskebue.

HÆL

Hælen hækles i fm gennem begge maskebuer.
Korte omg 1: 18(22)22 fm, 1 lm, vend. Gentag korte omg yderligere 9(11)11 gange.
Indtagninger: Hækl 12(15)15 m, 2 fm sammen, *vend, hækl 1 lm, 7(9)9 fm, 2 fm sammen*, gentag fra *-* til alle m i
siderne er hæklet og der er 8(10)10 m tilbage i midten.

FOD

Hækl nu igen rundt samtidig med at der tages ind ved vristen:
Omg 1: Hækl 1 fm i omg og i en af hælens 8(10)10 m, hækl derefter 1 fm i hver omg langs hælens kant (= 10(12)12
fm), hækl derefter 18(22)22 fm (gennem de bagerste maskebuer) langs sokkens overside, hækl derefter 1 fm (gennem
begge maskebuer) i hver omg langs med hælens anden kant (=10(12)12 fm) = 46(56)56 m.
Nu hækles alle fm i den bagerste maskebue.
Indtagninger til vrist:
Indtagningsomg: Hækl rundt i fm, men tag samtidig 2 m ind på hver omg ved at hækle oversidens første m sammen med masken
før, og hækl oversidens sidste m sammen med den næste m. Gentag indtagningsomg til maskeantallet er = 36(40)44 m.
Hækl derefter rundt med 1 fm i hver fm til sokken måler 20,5(22,5)24,5 cm.

TÅ

Indtagninger:
Omg 1: *3 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* omg rundt
til der er 1(0)4 m tilbage, hækl 1(0)4 fm = 29(32)36 m.
Omg 2: *2 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* omg rundt.
til der er 1(0)0 m tilbage, hækl 1(0)0 fm = 22(24)27 m.
Omg 3: *1 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* omg rundt
til der er 1(0)0 m tilbage, hækl 1(0)0 fm = 15(16)18 m.
Omg 4: *2 fm sammen* gentag fra *-* omg rundt
til der er 1(0)0 m tilbage, hækl 1(0)0 fm = 8(8)9 m.

MONTERING

Klip garnet over og træk enden igennem. Brug enden til at sy
igennem de resterende 8(8)9 m,
stram til og hæft enden godt.
Hæft løse ender.
www.jarbo.se

