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VARMENDE RAGGSOKKER TIL BABY

TIPS & RÅD

*For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
*Merk den størrelsen du strikker med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
*Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den angitte
strikkefastheten.
* Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Tvinn i stedet garnenden opp (ca. 8 cm), tvinn så de to endene sammen
og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.
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Mio (100 % Ekstra fin Merinoull, Nøste ca. 50 g = 175 m)
Skrållan, Baby Pascal, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
56(68)80(92) cl
Fotens lengde: Ca. 8(10)12(13) cm (kontroller lengden etter oppstrikking)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Ca. 15(20)25(30) g (fg 30226, 30225, 30224, 30222)
FOTOMODELL Molly Junås
Nr. 2 og 2.5
Med forbehold om eventuelle trykkfeil.
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
Se siste versjon på www.jarbo.se
Karen Marie Vinje
Ca. 26-27 m x 36 p glattstr på p nr 2.5 = 10 x 10 cm – eller bytt til tykkere/tynnere pinner så strikkefastheten stemmer.

FORKLARINGER 	Overtrekksfelling (otf): Ta 1 m løs av, strikk neste m r, trekk den løse m over den strikkede. Strikker du 2 m r sm, vil fellingen
skrå andre veien enn en otf. Luftmaske (lm): Lag en løkke på garnet (= 1. lm), stikk nålen i løkken *1 kast på nålen, trekk det
gjennom løkken*, gjenta fra *-* til ønsket antall lm.
FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang,
otf=overtrekksfelling, p=pinne, sm=sammen, vr=vrang.

SOKK

Legg opp 28(32)36(40) m med doble p nr. 2. Fordel m på 4 p = 7(8)9(10) m p hver p. Strikk 4(5)6(7) cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
Bytt til p nr. 2.5. Strikk 6 omg glattstr. Hæl: Nå strikkes 2½(2½)3(3½) cm fram og tilbake over de 14(16)18(20) m på 1. og 4. p.
Beg deretter på retten og strikk 8(9)10(11) r, 1 otf, 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 sider av hælmaskene og strikk rundt (r på alle 4 p). Strikk videre rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opplukkede m på
1. og 4. p slik: 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. Strikk rett opp til hele foten måler ca. 6(7)8(9) cm. Nå felles til tåen slik: 1. og 3. p:
Strikk 2 m r sm i slutten av p. 2. og 4. p: Strikk 2 m vridd r sm i bakre mb i beg på p. Strikk 3 omg, gjenta fellingsomg, strikk 2
omg, gjenta fellingsomg, gjenta deretter fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 16 m. Strikk 1 omg etter siste fellingsomg.
Tå: Sett m over på 2 p. Stikk begge p ned i hullet i arb og vreng arb med vrangen ut. Legg p parallelt. Ta en m fra hver p og
strikk dem sm til 1 m, *strikk de 2 neste m sm (= 2 m på høyre p), trekk den først strikkede m over den siste (= 1 m felt), gjenta
fra * til alle m er felt. Klipp av garnet, stram tråden og fest godt. Strikk en sokk til på samme måten.
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