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Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra
vårt rikholdige Du Store Alpakka-arkiv.
Dermed kan det hende at fargene som
er brukt i oppskrifta, har gått ut. Husk at
du finner mange fine alternative farger
i fargekartet på dustorealpakka.no.

DSA-M30-10

Legg opp 56 (64) m med strømpep nr. 3. Fordel m jevnt
på 4 p. Strikk rundt i vrangbordstrikk 2 r, 2 vr til arb måler
21 (24) cm, eller til ønsket lengde. Forsett rundt i glattstrikk,

VRANGBORD SOKKER

samtidig som du feller 2 m jevnt fordelt på 1. omg = 54 (62) m.
Fordel m med 13-14-13-14 m på p på damesokker og 15- 16-

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull,
20 % nylon, 50 gram = ca 137 meter

15-16 m på herresokker. Fortsett med hælen.
Hæl: Strikk frem og tilbake 6 (7) cm i glattstrikk over de 27 (31)
m på 1. og 2. p. La de resterende m på 3. og 4. p stå på vent.
Første m på p løftes hele tiden løst av uten å strikkes. Fortsett
frem og tilbake i glattstrikk over m fra 1. og 2. p, samtidig som

DESIGN

Vigdis Ringen

STØRRELSER

Dame(Herre)

du feller hælen slik: Strikk til det gjenstår 7 (8) m på rettsiden,
snu og strikk til 7 (8) m gjenstår på vrangsiden. Snu og strikk til

GARNFORBRUK
Lys brun melert 823
Brun melert 824		

1 m før snuingen på rettsiden, løft denne løst av, strikk 1 r og løft
den løse m over denne. Snu og strikk til 1 m før snuingen
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på vrangsiden, strikk 2 m vr sammen. Fortsett å strikke sammen
1 m på hver side av hullet til alle sidem er avfelt. Fordel hælm
på to p. Plukk så opp 11 (12) m på hver side av hælen og sett

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET 24 m glattstrikk = 10 cm i bredden
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.

disse m inn på samme p som hælm = 60 (68) m.
Fot: Fortsett rundt i glattstrikk over alle m. På første omg
strikkes m som er plukket opp langs hælen vridd r. Fell
samtidig 1 m i hver side hver 2. omg til det er 54 (62) m på p.
Du feller ved å strikke de 2 første m på hælen (= på venstre
side av sokken) vridd r sammen, og de 2 siste m på hælen
r sammen. Strikk til foten måler 21 (25) cm eller ønsket lengde

FORKORTELSER

Se side 3

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

(tåfellingen = ca 3 cm).
Tåfelling: Fordel m likt på p som som før hælen. Første
p: * 1 r, strikk 2. og 3. m r sammen, strikk til det gjenstår
3 m på p og strikk 2 vridd r sammen, 1 r *. Gjenta fra * til *
på de øvrige 3 p = felt 8 m på omg. Gjenta fellingen hver 3.
omg 2 ganger og deretter hver 2. omg til det er 22 m igjen.
Strikk så 2 og 2 m r sammen, klipp av tråden, trekk den gjennom
restm og fest den på vrangen. Strikk en sokk til på samme måte.
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Garn brukt
i denne oppskriften
STERK egner seg godt til bruksplagg til
store og små, som til sokker og gensere.
Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne 3,5.
Garnet finnes både i melerte og ensfargede nyanser i godt avstemte farger.

STERK
40 % alpakka
40 % merinoull 20 % nylon
Produsert i Peru

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull og nylon-forsterkningen øker
slitestyrken. Mini Sterk er en tynnere
utgave av Sterk. Fargene er samstemte
så nå kan du f.eks. strikke jakke i Sterk og
skjørt i Mini Sterk.
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22
50 gram = ca 137 meter
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Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

Vanlige forkortelser
• m=maske • r = rett
• vr = vrang • g = gram
• omg = omgang(er)
• p = pinner • arb = arb
• beg = begynn
• sm = sammen
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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