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DAME- OG HERRESOKKER MED MØNSTER

Middels vanskelig
Design Lea Petäjä
Skostørrelse 38(44)
Garnforbruk Novita Nalle Taika
(857) rosa eller (813) blått litt under 150(150) g og 
Nalle (061) melert beige 50(50) g
Strømpepinner Novita nr 3 og 3½ eller etter eget håndlag
Strikketeknikker Ribbemønster rundstrikk: strikk *1 r, 1 v*, gjenta *-*. Rett glattst-

rikk rundt: strikk hele omgangene rett. Mønsterstrikk rundt: strikk glattstrikk rundt 
etter diagrammet.  
Tetthet 24 m mønsterstrikk = 10 cm

Legg opp 80(88) m med beige garn til vrangborden på en strømpepinne, og for-
del m på fire pinner.  Strikk rundt 4 cm med ribbestrikk. 

Strikk deretter 2 cm glattstrikk rundt med Taika-garnet. 
Begynn å strikke mønsteret fra 1. omg i diagrammet, og gjenta mønsteret på 8 

m 10(11) ganger. Gjenta omgang 1-6 i diagrammet.
Når lengden på vrangborden er 15(16) cm, begynner man med fellingen av 

vrangborden med pinne I og IV midt bak. Felleomgang: begynn omgangen med 
å strikke 2 m sammen rett, strikk samme omgang til det er 2 masker igjen og 
utfør en overkastfelling. Utfør alltid fellingen med den fargen som etter mønsteret 
blir i arbeidet. Mønsteret blir brutt midt bak. Gjenta de samme fellingene hver 4. 
omg. 11(11) ganger = 56(64) m. 

NB Når du har strikket ca. 15 cm mønsterstrikk og du har strikket omgang 6 i 
diagrammet til slutt, strikker du 1. omgang til. Strikk resten av sokken med Taika-
garnet. Strikk først 5(6) cm glattstrikk og deretter ribbemønster.

Når du har utført alle fellingene fordeler du 14(16) m på hver pinne. Strikk rib-
bemønster til lengden på vrangborden er 32(33) cm.

Begynn på hællappen ved å strikke maskene på pinne I over til pinne IV med 
ribbestrikk [= 28(32) m]. Sett av resten av m. til venting. Snu arbeidet. 
1. omg: løft 1 m uten å strikke den og strikk de andre m vrangt. Snu arbeidet. 
2. omg: *løft 1 m av uten å strikke den, strikk 1 m rett*, gjenta *-* 13(15) ganger. 
Snu arbeidet. 

Gjenta omgangene 1-2 totalt 14(16) ganger (= 28-32 omg). 
Strikk så en omgang på vrangen og start med fellingen av hælen: fortsett 

den samme forsterkede strikkingen som tidligere. Strikk fra høyre side av arbei-
det til det er 10(11) m igjen på den andre siden. Utfør en overkastfelling (=løft 1 m 
rett over uten å strikke den, strikk 1 m rett og dra den ustrikkede m over den strik-
kede) og snu arbeidet. Løft av 1 m over uten å strikke den, strikk 8(10) m vrangt 
og strikk de neste 2 m sammen vrangt, snu arbeidet. Løft av 1 m uten å strikke 
den, strikk til det er 9(10) m igjen, utfør en overkastfelling. Fortsett videre på 
samme måte slik at sidemaskene minsker hele tiden og maskene i den midterste 
gruppen forblir like mange, dvs. 10(12) m. Når sidemaskene tar slutt, fordeler du 
m til hællappen på 2 pinner: 5,5 (6,6) m.

Ta deretter opp 14(16) m på en ledig pinne fra venstre kant av hællappen + 1 m 
mellom pinnene. Strikk maskene du har tatt opp vridd rett på pinne I. Strikk mas-
kene på pinne II og III rett. Ta deretter opp 14(16) m fra høyre kant av hællappen + 
1 m mellom pinnene og strikk maskene du har tatt opp vridd og rett på pinne IV. 

Fortsett med glattstrikk av alle de 68(78) m og utfør kilefellingene: strikk 
de 2 siste m på slutten av pinne I rett sammen og de 2 første m på pinne IV rett 
sammen med overkast. Strikk 1 mellomomgang, utfør fellingene som foran, strikk 
2 mellomomganger, utfør en felleomgang, 3 mellomomganger osv. Når det er 
14(16) m igjen på alle pinnene, avslutter du fellingene. 

Fortsett å strikke glatt til lengden på sålen er 19(23) cm eller lilletåen blir dekt. 
Begynn med tåfellingen med båndfelling: strikk 2 m rett sammen på slutten 

av pinne I og III, 1 m rett og strikk så 2 m rett i begynnelsen av pinne II og IV og 
utfør overkastfelling. Utfør fellingene som foran hver 2. omg til det er 6(7) m ig-
jen på hver pinne. Utfør deretter fellinger hver omg. Når det er 8 m igjen, klipper 
du av tråden, drar den gjennom maskene og strammer til og fester den.

Strikk den andre sokken på samme måte.

Avslutning
Damp sokkene.

= høyre M med Taika-garn
= høyre m med melert beige 
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Diagram
Gjenta omgangene 1-6

Mønsteret
på 8 m gjentar seg


