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Materialer

Størrelse

1 (1, 1, 1) nøste Universe Sock Wool, farge
06

Skostørrelse: 36/37 (38/39, 40/41, 42/43)
Fotlengde: ca 24 (26, 28, 30) cm

Strømpepinne 2.5 mm
Markører

Oppskriftsinformasjon

Garnkvalitet
Universe Sock Wool, Hobbii
74% Superwash Wool,
24% Polyamide, 2% Polyester/
100 g = 420 meter

Strømpene er strikket med ribb på både
skaft og vrist.
Strømpene kan også strikkes på rundpinne
med magic loop.

28 masker og 36 omganger på 10 cm

2 masker vridd rett sammen kan også
strikkes med teknikken ssk: 1 rett løs av,
1 rett løs av, strikk disse 2 masker rett
sammen.

Kjøp garnet her

Teknikker

Strikkefasthet

http://shop.hobbii.no/universe-strømper

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiiuniversesocks

Magic loop
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfM
HMg
SSK
https://www.youtube.com/watch?v=6nfc1e
Sd6ik

Riktig god fornøyelse!
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Skaft
Legg opp 56 (60, 64, 68) masker og fordel på 4 strømpepinner.
Strikk rundt i ribb: 2 rett, 2 vr, til skaftet måler 12 (14, 16, 18) cm.
Omgangens begynnelse skal nå være mellom 2 rettmasker.

Hæl
Oppdeling til hæl
Fordel maskene så det er 13 (14, 15, 16) ribb, 2 rett, 13 (14, 15, 16) ribb = 28 (30, 32, 34)
masker på en strømpepinne til hæl.
Maskene oppå vristen settes i hvil på 2 strømpepinner.
Hælkappe
Strikk glattstrikk frem og tilbake over hælens 28 (30, 32, 34) masker til hælkappen måler
5 (5½, 5½, 6) cm. Avslutt med en vrangpinne. Sett en markør midt på hælen etter 14 (15,
16, 17) masker. Herfra tas mål til fotlengden før tåen.
Strikk hælfellingen slik:
1. pinne, retten: Strikk til det er 8 (9, 9, 10) masker igjen, 2 vridd rett sammen, 1 rett, vend.
2. pinne, vrangen: Strikk til det er 8 (9, 9, 10) masker igjen, 2 vrang sammen, 1 vrang,
vend.
3. pinne, retten: Strikk til det er 7 (8, 8, 9) masker igjen, 2 vridd rett sammen, 1 rett, vend.
4. pinne, vrangen: Strikk til det er 7 (8, 8, 9) masker igjen, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend.
Fortsett med å strikke 1 maske mindre før felling til alle masker er strikket på pinnen.
På neste omgang strikkes 14 (15, 15, 16) masker opp på hver side av hælkappen. Fordel
hælmaskene på 2 pinner.
Hælkile
Sett en markør i hver side ved overgangen mellom hælkappe og vrist.
Kilefellinger
Kilen strikkes i glattstrikk.
Strikk til 2 m før markøren, 2 rett sammen, strikk vristens masker i ribb til den andre
markøren,
2 vridd rett sammen, strikk ribb omgangen ut.
Strikk 1 omgang.
Ta inn på hver 2. omgang til det er 56 (60, 64, 68) masker.
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Fot
Strikk til arbeidet måler ca 19 (20½, 20½, 22) cm fra merket på hælen. Tåen måler ca 5 (5½,
5½, 6) cm.

Tå
Tåen strikkes i glattstrikk.
Sett 1 markør i hver side så det blir hhv 28 (30, 32, 34) masker til vrist og såle. Strikk til
markøren.
Tåfellinger
1. omgang:
1. og 2. strømpepinne: 1 rett, 2 vridd rett sammen, strikk rett til det er 3 m igjen før
markøren, 2 rett sammen, 1 rett.
3. og 4. strømpepinne: 1 rett, 2 vridd rett sammen, strikk rett til det er 3 m igjen før
markøren, 2 rett sammen, 1 rett.
Det er felt 4 masker på omgangen.
Strikk 1 omgang.
Gjenta fellingene på annenhver omgang til det er 20 (18, 20, 18) masker igjen i alt.
Fell av alle maskene. Sy hullet sammen med maskesting.
Strikk en strømpe til.
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