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Sokkene på bildene er strikket i rødt, blått og hvitt
garn, Sisu fra Sandnes på pinne nr 3. 1 nøste av
hver farge. Garnet har en strikkefasthet (oppgitt på
banderolen) på 27 m = 10 cm.

For mindre størrelse strikkes sokkene på pinne 2 ½.

Hvit

Tegnforklaring
Rett maske
Vrang maske

Fellinger

Ønskes større sokker kan man ﬁnne et garn med
strikkefasthet 23 - 24 m = 10 cm.

Rød

Blå

Info:

Strikk 2 rette sammen
Ta den første masken løs av,
strikk neste maske
og før den løse masken over
Plukk opp 1 maske

Rød sokk

Hvit sokk

Ta masken løst av
m = maske, omg = omgang
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10 m
Gjentas rundt
omgangen

Oppskrift:
Legg opp 60 m med hvitt garn, fordel på 4 pinner og
ta sammen til en ring. Strikk etter diagram for rød eller
hvit sokk.
Hælen. (Strikkes likt for rød og hvit sokk.) Fortsett fra
diagram for hæl på neste side. Strikk frem og tilbake
over de 31 første m på omg. Resten av maskene venter
på pinnene til hælen er ferdig.
Start felling.
Brett hælen langs midten og sy sammen de hvite og
de røde maskene med maskesting, sy med den røde
garnenden.
Foten strikkes rundt og rundt. Start oppe i venstre side
av hælen. Ta opp 15 m på hver side av hælen, og 1 m
før første m på toppen av foten. Fordel m med 15 m på
hver pinne og strikk videre etter diagrammet.
Start felling.
Tre en av trådene gjennom de siste 8 m.
Fest alle tråder godt på baksiden.
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