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DESIGN 

Dale Garn

GARN 

BABY ULL 100 % merinoull superwashbehandlet,

50 gram = ca 165 meter

Alternativt garn: SOFT MERINO

STØRRELSER

Dame (Herre)

GARNFORBRUK

Farge 1 2 (3) nøster

Farge 2 1 nøste begge størrelser

FARGER

Farge 1 Marine 5755

Farge 2 Ubleket hvit 0020

PINNEFORSLAG 

Strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

35 omganger glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

33 omganger mønster på p nr 3 = 10 cm  

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Legg opp 64 (68) m med farge 1 på strømpep nr 2,5. 

Strikk 5 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

Skift til strømpep nr 3, og strikk mønster etter diagram B.

Gjenta rapporten hele tiden, og avslutt omgangen i 

mønsteret når du ikke har flere m igjen for størrelsen du 

strikker.

NB! Snøfall-borden vil ikke gå opp i masketallet ved 

omgangens begynnelse. Resten av sokken strikkes i glattstrikk 

og farge 1. Strikk 3 (5) omganger med farge 1, og fell til hæl

slik:

Hæl: Strikk hæl over m på 1. og 4. p = 32 (34) m. Strikk ca 

6 (7) cm glattstrikk fram og tilbake. Ta 1. m på hver p løs av 

uten å strikke den. Siste p skal være en p fra retten.

Hælfelling: Strikk 2 m forbi midten. Strikk 2 m vr sammen og 

1 m r. Snu. Strikk 2 m forbi midten, ta 1 m løs av, strikk den 

neste m r, trekk den løse m over, strikk 1 m r. Snu. Strikk til 

1 m før «hullet». Strikk m før og etter «hullet» sammen, strikk 

1 m r. Snu. Strikk til m før «hullet». Ta den løs av, strikk neste 

m r, trekk den løse m over, strikk 1 m r. Fortsett slik til alle m 

utenfor «hullet» er felt.

Strikk opp 13 (14) m på hver side av hælen. Hælm fordeles på 

2 p. Begynn omgangen midt under foten. Strikk rundt og fell 

1 m i hver side (før og etter vristmaskene) på hver 

3. omgang til det gjenstår 64 (68) m. Strikk til foten måler 

22 (24) cm målt fra hælens ytterkant, eller til ønsket lengde, 

før tåfellingen.

Tåfelling: Fell slik: 1. og 3. p: Strikk til det gjenstår 3 m. Strikk 

2 m r sammen, 1 r. 2. og 4. p: Strikk 1 m r, ta 1 løs av, strikk 

1 m r og trekk den løse m over. Strikk ut p. Gjenta fellingene 

med 3, 2 ,1 omgang mellom hver fellingsomgang. Videre 

felles hver omgang til det gjenstår 8 m. Klipp av garnet og 

trekk tråden gjennom de resterende m. Fest godt.

Strikk en sokk til på samme måte.

Gjenta

  Farge 1
  Farge 2

DIAGRAM  

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no


