Strikkede strømper – til barn
Forbruk
50 (50) 100 g Hobbii Happy Feet

Forkortelser
m: maske
p: pinne

Materialer

vr: vrang

Strømpepinne nr 2½ eller 3

vrd: vridd

Maskemarkør

sm: sammen
2 m rett sm: strikk 2 masker rett sm.

Kjøp garn og tilbehør her:
http://shop.hobbii.no/strikkede-barnestrømper

2 m vrd rett sm: strikk 2 masker rett
vridd sm, men i bakerste maskeledd.

Strikkefasthet
30 m x 40 omg = 10 x 10 cm i glattstrikk

Størrelse
Skostørrelse: (26/28) 30/32 (34/36)
Fot lengde: ca 18 (21) 23 cm
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Mønster – Se bildeveiledning nederst på mønsteret:
Skaft
Legg opp 48 (52) 56 m og fordel dem på 4 strømpe pinner.
Strikk rundt i vrangbord: 2 rett, 2 vr, til skaftet måler 10 (12) 14 cm.
Oppdeling til hel
Strikk 12 (13) 14 m så det er 24 (26) 28 m på 1 strømpepinne. Maskene over på foten/vrist blir
hvilende på 2 pinner.
Hæl
Strikk glattstrikk, frem og tilbake, over hælens 24 (26) 28 m til hælkappen måler 4 (4,5) 5 cm. Slutt
med en vrang pinne. Sett en markør midt på hælen etter 12 (13) 14 m. Det er herfra foten måles før
tåen.
Strikk hæl-fellingen slik:
1. pinne (retten): Strikk til det er 7 (8) 8 m igjen, 2 m vrd rett sm, 1 rett, snu.
2. pinne (vrangen): Strikk til det er 7 (8) 8 m, 2 m vr sm, 1 vr snu.
3. pinne (retten): Strikk til det er 6 (7) 7 m igjen, 2 m vrd rett sm, 1 rett, snu.
4. pinne (vrangen): Strikk til det er 6 (7) 7 m, 2 m vr sm, 1 vr, snu.
Fortsett med å strikke 1 m mindre før felling, til alle masker på pinnen er strikket.
Fortsett med glattstrikk.
På neste omg strikkes det 12 (13) 14 m opp langs hver hæl side. Fordel hæl-masker på 2 pinner.
Kilen
Sett en markør i hver side ved overgangen mellom hælkappen og vrist.
Fell av til kile slik: Strikk til 2 m før markøren, strikk 2 m rett sm, strikk vrist masker til den andre
markøren, strikk 2 m vrd rett sm, strikk omgangen ut.
Strikk 1 omg. Fell av på hver 2. omg til det er 48 (52) 56 m.
Fot
Strikk videre opp til arb måler ca 14 (16,5) 18 cm fra merket på hælen = 4 (4,5) 5 cm til tå.
Tå
Sett 1 merke i hver side slik at det blir henholdsvis 24 (26) 28 m til vrist og sålen. Strikk til markøren.
Begynn tå-fellingen slik:
1. omg:
1. og 2. strømpepinne: Strikk 1 rett, 2 vrd rett sm, strikk til det er 3 m igjen før markøren, 2 rett sm, 1
rett.
3. og 4. strømpepinne: Strikk 1 rett, 2 vrd rett sm, strikk til det er 3 m igjen før markøren, 2 rett sm, 1
rett.
Strikk 1 omg.
Gjenta fellingene i hver side på hver 2. omg til det er 20 (20) 20 m igjen i alt.
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Fell av alle masker.
Sy hullet sammen med maskesting.
Strikk en strømpe til.
Veiledning –Strikk rundt på 4 pinne

1. Pass på at arbeidet ikke vrir seg, man skal
kunne se oppleggskanten hele veien rundt.

2. Strikk videre med strømpepinnene, slik at
halvdelen av maskene sitter på en pinne.

Veiledning – hælen

3. Strikk glattstrikk, frem og tilbake,

4. strikk snu-pinnen for å forme hælen,
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5. fordel maskene på 4 pinner. Hælen sett bakfra,

6. og hælen sett fra siden. Fell av til kile på hver
side av markørene.

Veiledning –Foten

7. Sett en markør midt på hælen. Herfra måles foten før fellinger til tåen.
Veiledning –Tåen

8. Sett en markør i hver side. Det skal være like
over markøren i kilen.

9. Fell av på hver 2. omg til der er 20 m.
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10. Sy hullet sammen med maskesting.

Har du spørsmål til mønsteret er du velkommen til å skrive til stine@hobbii.dk
Riktig god fornøyelse ☺
De kjærligste hilsener Hobbii.dk
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