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DESIGN 

Anne-Kirsti Espenes

GARN

STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER 

One Size (dame)

GARNFORBRUK

4 nøster

FARGE

Natur 806

PINNEFORSLAG 

Strømpep nr 2,5 og 3

Hjelpepinne

STRIKKEFASTHET 

22 m vrangbordstrikk (lett strukket) 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

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

DIAGRAM  

Strikkes
8 ganger

Strikkes
8 ganger

Gjenta

  R
  Vr
  Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet, 2 r, strikk m på hjelpep r 
  Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet, 2 r, strikk m på hjelpep r 

Legg opp 76 m på strømpep nr 2,5 og strikk 15 cm vrangbord 

rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3, og strikk mønster etter 

diagrammet.

Når det er strikket 8 cm, begynner fellingene. Fell 2 m midt 

bak (1 m først og sist på omgangen) på hver 2,5. cm 10 

ganger = 56 m. Fordel m slik at det blir 14 m på hver p. Strikk 

til strømpen måler 39 cm fra vrangborden, eller til ønsket 

lengde.

HÆL

Strikk 22 p glattstrikk fram og tilbake over m på 1. og 4. p 

= 28 m. Fortsett med glattstrikk og fell slik: (1. p = retten) 

Strikk 16 r, 2 m r sammen og 1 r. Snu, ta 1. m løs av, strikk 5 

vr, 2 vr sammen og 1 vr. Snu, ta 1. m løs av, strikk til m før 

«hullet», ta den løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over og 

strikk 1 r. Snu, ta 1. m løs av, strikk til m før «hullet», strikk 

2 m vr sammen og 1 vr. Snu og fortsett slik til alle m utenfor 

«hullet» er strikket.

Strikk opp 11 m på hver side av hælen.

Fordel m på 2 p, og fortsett å strikke rundt med mønster 

som før over 22 m midt oppå foten og glattstrikk over de 

resterende.

Fell 1 m på hver side av de 22 m på hver 3. omgang til det 

gjenstår 56 m. Strikk til foten måler 20 cm eller til ønsket 

lengde før felling.

TÅFELLING

Strikk glattstrikk over alle m og fell slik: Strikk *5 r, 2 m r 

sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 2 omganger 

uten felling. Strikk *4 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut 

omgangen. Strikk 2 omganger uten felling. Strikk *3 r, 2 m 

r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 2 omganger 

uten felling. Strikk *2 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut 

omgangen. Strikk 1 omgang uten felling. Strikk 2 m r sammen 

ut neste omgang. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de 

siste m og fest tråden.


