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DESIGN 

House of Yarn

GARN

NATURGARN 100 % ren, ny ull, 50 gram = ca 55 meter

Alternativt garn: CORTINA SOFT

SKOSTØRRELSER

Ca 22-24 (26-28) 30-32 (34-36) 38-40 (42-44)

GARNFORBRUK

2 (2) 2 (2) 3 (3) nøster 

FARGE

Brun melert 907

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 10

STRIKKEFASTHET FØR TOVING

Ca. 10 m glattstrikk på p nr 10 = 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 20 (24) 26 (30) 32 (36) m på p nr 10. 

Strikk fram og tilbake i glattstrikk. NB! Stram tråden godt etter 

1. m på hver p, for en fin kant.

Strikk til arbeidet måler ca 11 (13) 15 (16) 17 (18) cm. 

Strikk videre rundt i glattstrikk over alle m. Når arbeidet måler 

14 (18) 22 (27) 30 (34) cm, felles 6 m jevnt fordelt = 14 (18) 20 

(24) 26 (30) m. Videre felles 6 m på hver 2. omgang 1 (2) 2 (3) 

3 (4) ganger til = 8 (6) 8 (6) 8 (6) m. Klipp av garnet, og trekk 

tråden gjennom de siste m.

Legg oppleggskanten dobbel (= midt bak på hælen), 

og sy sammen.

TOVING 

Tov arbeidet i maskin, bruk vaskeprogram for finvask og 

ullvaskemiddel. Hvis arbeidet har tovet for lite, kan det toves 

igjen, eller toves i tørketrommel. 

NB! Vaskemaskiner tover forskjellig, lag gjerne en prøvelapp 

for å teste tovingen før du tover arbeidet. 

Form arbeidet før det settes til tørk.

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

For oppskrift på tøfler i beige se GG 294-16


