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A: fv 1518
B: fv 1507
C: fv 1511
D: fv 1502
E: fv 1505
F: fv 1519
Restgarn: fv 1568
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91179 KLASSISKE RAGSOKKER I GLADE FARVER
GARNKVALITET  Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr
SKOSTØRRELSER  22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-39)40-42(43-45)
GARNFORBRUG
FARVE 1 (A-F)  Ca 100(100)100(100)100(150)150(150) g (A: fv 1518, B: fv 1507, C: fv 1511, D: fv 1502, E: fv 1505, F: fv 1519)
FARVE 2 (A,B,D,F)  Ca 6(6)8(8)8(10)10(12) g (fv 1568)
FARVE 2 (C,E)  Ca 22(22)26(26)26(30)30(35) g (fv 1568)
STRØMPEPINDE  Nr 3.5 og 4.5
DESIGN & TEKST  Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE  Jonna Nielsen
STRIKKEFASTHED  Ca 19 m og 24 omg glatstrikning med pinde nr 4.5 = 10 x 10 cm – passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere 
 eller grovere pinde.

TIPS & RÅD * For at undgå spørgsmål undervejs: Husk at læse opskriften nøje igennem, inden du begynder dit arbejde  
 * Hvis du ønsker, at ribkanten er løsere på skaftet, kan du bruge grovere pinde. 

SOKKER  Slå 36(36)40(40)40(48)48(52) m op på p 3.5 med fv 2 og fordel m på 4 strømpepinde med 9(9)10(10)10(12)12(13) m på 
 1. og 4.p og 9(9)10(10)10(12)12(13) m på 2. og 3. p. Strik 3 omg rib 2 rm, 2 vm. Skift til fv 1 og strik 1 omg rm, fortsæt 
 derefter med at strikke rib indtil arb måler 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16)15-16(15-16) cm. Efter ribkanten skiftes til 
 strømpepinde nr. 4.5 og glatst. På 1. omg tages 8 m ind jævnt fordelt. Strik 2 omg glatst. Nu strikkes hæl: C og E: Skift 
 til fv 2 (lad fv 1 hvile på 3. pind). Strik 10(12)14(14)16(16)18(20) omg frem og tilbage over 1. og 4. pind. På næste omg 
 (retsiden) strikkes: 8(8)10(10)10(12)12(13) m, 2 m ret sm i bagerste maskebue, 1 rm, vend, tag 1 m løs af, 3(3)5(5)5(5)5(5) 
 vm, 2 vm sm, 1 vm, vend, tag 1 m løs af, 4(4)6(6)6(6)6(6) rm, 2 m ret sm i bagerste maskebue, 1 rm, vend, 1 m løs af, 
 5(5)7(7)7(7)7(7) vm, 2 vm sm, 1 vm, vend. Fortsæt på denne måde med at strikke frem og tilbage med en m mere hver 
 gang du vender, indtil der ikke er flere sidemasker. Klip garnet over (fv 2) og fortsæt med fv 1. På næste omg samles 
 6(7)8(9)10(11)12(13) m på højre side af hælen og halvdelen af de restende m på hælen strikkes = 4. pind, strik resten af 
 maskerne fra hælen og saml 6(7)8(9)10(11)12(13) m op på venstre side af hælen = 1. p. Strik glatst rundt. Efter 1 omg 
 begynder indtagningerne på 1. og 4. pind på følgende måde (det er de opsamlede m som tages ind): strik de 2 sidste m ret 
 sm på 1. pind og de 2 første m ret sm i bagerste maskebue på den 4. pind. Dette gentages på hver anden omg indtil der er 
 28(28)32(32)32(40)40(44) m tilbage. Fordel de resterende m på 4 pinde. Strik lige op til hele foden måler 
 10(12)14(16)18(19)20,5(22) cm. Nu strikkes tåen: C og E: Skift til fv 2. På den 1. og 3. pind strikkes til der er 3 m tilbage, 
 2 m ret sm i bagerste maskebue, 1 rm. På den 2. og 4. pind strikkes 1 rm, 2 m ret sm, strik resten af m på pinden. Gentag 
 denne indtagningsomg på hver anden omg indtil der er 16(16)16(16)16(16)20(20) m tilbage. Nu kan du vælge af lave en 
 lige eller en rund tå. Lige tå: Sæt m over på 2 pinde, vend arb, sådan at vrangsiden kommer ud. Luk af på denne måde: Læg 
 arb sammen, sådan at retsiderne vender mod hinanden, brug pind 3 for at strikke 1 m sammen fra hver pind til 1 m, gentag 
 (nu har du 2 m på 3. pind). Tag den 1. strikkede m og træk den over den 2. m (nu har du 1 m på 3. pind), tag 1 m fra hver 
 pind og strik dem sammen til en m (nu har du 2 m på 3. pind). Tag den 1. strikkede m og træk den den over den 2. m (nu 
 har du 1 m på 3. pind), gentag på samme måde indtil der ikke er flere masker. Klip garnet af og hæft. Rund tå: Klip garnet 
 af og træk det gennem de resterende m og hæft. 

VASKERÅD  Strikkede/hæklede arbejder vaskes separat  på skånevask med vrangsiden ud og uden brug af vaskemiddel med optisk hvidt. 
 Undgå at lægge i blød. Strækkes i facon i våd tilstand. Lægges fladt til tørre. 
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