Elben - Barnestrømper
No. 2004-201-8120
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Materialer

Forkortelser

1 (1) 2 nøster Atlas Happy Feet Print
fg. 02

m: maske
p: pinne
vr: vrang
vridd: vridd
sm: sammen
2 m rett sm: strikk 2 masker sm i rett.
2 m vridd rett sm: strikk 2 masker sm i
rett,
men i bakerste maskeledd.

Strømpepinne 2,5 mm
Maskemarkør

Garnkvalitet
Atlas Happy Feet, Hobbii
75% SW Wool, 25% Nylon/
100 g = 420 meter

Størrelse
Skostørrelse: 30/31 (32/33) 34/35
Fotlengde: ca. 18 (20) 22 cm

Strikkefasthet
28 masker x 38 omganger = 10 x 10 cm
i mønster

Kjøp garnet her

Oppskriftsinformasjon
Strømpen strikkes i glattstrikk med et
mønster etter diagram langs vrist og fot.
Det er ingen vrangbord og mønsteret
begynner på første omgang.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiielben

http://shop.hobbii.no/elbenbarnestrmper

God fornøyelse!

Hobbii.no - Copyright © 2019 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 2

Skaft
Legg opp 48 (52) 52 masker og fordel på 4 strømpepinner.
Strikk 1 omgang rett.
Sett en markør ved omgangens begynnelse (mellom pinne #1 og #4) og en markør midt på
omgangen.
NB Diagrammet er over 22 masker, så sett en markør på 11 masker på hver side av
markøren midt på omgangen.
Begynn mønster etter diagrammet
Strikk mønster over de 22 maskene og glattstrikk over de resterende maskene.
Strikk til arbeidet måler ca. 10 (11) 12 cm. Avslutt med den 10. mønster-omgangen.
Oppdeling til hæl
Omgangens begynnelse er mellom pinne #1 og #4.
Strikk de 12 (13) 13 m på pinne #1. Samle maskene på pinne #1 og #4 = 24 (26) 26 m til
hæl på samme strømpepinne.
Maskene oppå foten/vristen blir i hvil på pinne #3 og #4.
Hæl
Strikk glattstrikk, frem og tilbake, over hælens 24 (26) 26 m til hælkappen måler 3,5 (4) 4,5
cm. Avslutt med en vrangpinne. Sett en markør midt på hælen etter 12 (13) 13 m. Herfra tas
det mål til foten før tåen.
Strikk hæl-fellingene slik:
1. pinne (rett-siden): Strikk til det er 7 (7) 8 m igjen, 2 m vridd rett sm, 1 rett, snu.
2. pinne (vrang-siden): Strikk til det er 7 (7) 8 m, 2 m vr sm, 1 vr snu.
3. pinne (rett-siden): Strikk til det er 6 (6) 7 m igjen, 2 m vridd rett sm, 1 rett, snu.
4. pinne (vrang-siden): Strikk til det er 6 (6) 7 m, 2 m vr sm, 1 vr snu.
Fortsett med å strikke 1 m mindre før felling, til alle maskene er strikket på pinnen.
Fortsett i glattstrikk og strikk på neste omg 11 (12) 13 m opp på hver side av hælkappen.
Fordel hæl-maskene på 2 pinner.
Hælkile og mønster på vristen
Sett en markør i hver side ved overgangen mellom hælkappe og vrist.
Fell til kile slik: Strikk til 2 m før markøren, strikk 2 m rett sm, strikk vristens masker
med mønster til den andre markøren, strikk 2 m vridd rett sm, strikk omg ut.
Strikk 1 omg.
Fell på hver 2. omg til det er 48 (52) 52 masker.
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Fot
Strikk rett opp til arbeidet måler ca. 15 (16,5) 18 cm fra merket på hælen = 3 (3,5) 4 cm til tå.
NB her slutter mønsteret og tåen strikkes i glattstrikk.
Tå
Sett 1 markør i hver side så det blir hhv 24 (26) 26 m til vrist og såle. Strikk til markøren.
Begynn fellinger slik:
1. omg: 1. og 2. strømpepinne:
Strikk 1 rett, 2 vridd rett sm, strikk rett til det er 3 m igjen før markøren, 2 rett sm, 1 rett.
3. og 4. strømpepinne:
Strikk 1 rett, 2 vridd rett sm, strikk rett 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 12 (14) 14 m igjen i alt.
Fell av alle maskene. Sy hullet sammen med maskesting.
Strikk en lik strømpe til.

DIAGRAM
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