MF2016-2

MF2016-2 Varme Sokker til små og store i Mayflower Alaska.
Str. i sko:
Ngl.:
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Alaska. 75 % Super-Wash Uld, 25 % Polyamid, 200 m pr. 100
gram.
11 m glat i bredden = 5 cm.

Slå 28(32)32(36)36(36)40(44) m løst op. Fordel m på 4 p og strik rib, 2 r, 2 vr.
1. p.: *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *. Strik til arb måler 14(15)16(17)20(20)22(24) cm.
Hæl.
Sæt 1. og 4. p’s m over på én pind. Strik 4(4 ½)5(5 ½)6(6 ½)7(8) cm glat over disse
14(16)16(18)18(18)20(22) m, slut med 1 vrangp.
Runding af hæl.
Strik r til de sidste 6(7)7(8)8(8)9(11) m, 2 dr r sm, 1 r. Vend, 1 løs af, strik vr til de sidste 6(7)7(8)8(8)9(9) m,
2 vr sm, 1 vr. Vend, 1 løs af, strik r til de sidste 4(5)5(6)6(6)7(9) m (dvs. til 1 m før forrige vending), 2 dr r sm,
1 r. Fortsæt på denne måde med at vende 1 m før forrige vending, til der er 8(10)10(10)10(10)12(16) m på p.
Strik 1 p r.
Kile.
Strik 8(8)9(9)10(11)12(14) m op langs hælens ene side, strik 2. og 3. p’s 14(16)16(18)18(18)20(22) m i
glatstrik, strik 8(8)9(9)10(11)12(14) m op langs hælens anden side.
Fordel m således:
1. p: 12(13)14(14)15(16)18(21) m.
2. p: 7(8)8(9)9(9)10(11) m.
3. p: Som 2. p.
4. p: Som 1. p.
Tag ind til kile således:
1. p: Strik r til de 2 sidste m, - 2 r sm.
2. og 3. p: Strik ret (glatstrik) som m viser.
4. p: 2 dr r sm, strik r p ud. Gentag disse indt på hver omg, til der er 7(8)8(9)9(9)10(11) m på hver af de 4 p.
Fortsæt i glatstrik over alle m, til foden måler 7(9)10 ½ (12)13 ½ (15)16 ½ (20) cm efter hælen (der hvor m
blev strikket op til kile). (Ønskes ”sokkefoden længere, strikkes der naturligvis blot den ekstra længde inden
der maskes af til tå).
Tå.
Nu lukkes tåen ved at strikke 1 r, 2 r sm i beg af hver p på hver 2. omg, til der er 5 m tilbage på pinden.
Derefter på hver omg til der er 8 m tilbage i alt. Bryd garnet og træk det gennem de sidste m. Hæft ender.

