STRIKKEOPPSKRIFT

Bell
Julestrømpe
Design: Sys Fredens | Hobbii Design

Bell| No. 2004-214-9452 | © Hobbii 2021 | 1

MATERIALER

1 (1, 1, 1) nøste Christmas Sock Wool
Glitter, farge 02

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

Strømpepinner 2.5 mm
Markører

OPPSKRIFTSINFORMASJON

GARNKVALITET

og vrist.

Strømpene er strikket med ribb på både skaft

Christmas Sock Wool, Hobbii
73% Ull, 25% Polyamid, 2% Polyester/
100 g = 420 meter

Strømpene kan også strikkes på rundpinne
med magic loop.
Skaftet brettes over i hullrekken, så det
dannes en liten tungekant.

STRIKKEFASTHET
30 masker og 42 omganger
på 10 cm i glattstrikk

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiibell

SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til
kundeservice@hobbii.no
Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.
Riktig god fornøyelse!
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Oppskrift

SKAFT
Legg opp 56 (60, 64, 68) masker og fordel på 4 strømpepinner.
Strikk rundt i ribb: 1 vrang, 1 rett, til skaftet måler 5 (6, 7, 8) cm.
Hull-omgang
Strikk *2 rett sammen, kast*, gjenta * - * omgangen ut.
Strikk rundt i ribb: 1 vrang, 1 rett, til skaftet måler 12 (14, 16, 18) cm.
Sett en markør ved omgangens begynnelse.

HÆL
Oppdeling til hæl
Sett 14 (15, 16, 17) masker på hver side av markøren på 1 strømpepinne = 28 (30, 32, 34) masker
Maskene på 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, herfra tas mål til fotlengden før tåen.
Hæl-fellinger
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 på pinnen er strikket.
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Strikk opp 14 (15, 15, 16) masker på hver side av hælkappen. Fordel hæl-maskene på 2 pinner.
Sett en markør i hver side ved overgangen mellom hælkappe og vrist.
Maskene på vristen strikkes i ribb, resten strikkes i glattstrikk.
Hæl-kile
Strikk til 2 m før markøren mellom hæl og vrist, strikk 2 rett sammen, strikk vristens masker,
strikk
2 vridd rett sammen, strikk omgangen ut.
Strikk 1 omgang.
Fell på annenhver omgang til det er 56 (60, 64, 68) masker.

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.
Tå-fellinger
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 masker. Sy hullet sammen med maskesting.
Brett skaftet i hull-rekken over på retten, så det dannes en liten tungekant.
Strikk en strømpe maken til.
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