KER
T O V A SO K

DEN NORSKE
GARNFABRIKKEN
SIDEN 1888
Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Til barn
og dame
SNØKRYSTALL
MØNSTER

TOVA SNØKRYSTALL SOKKER
SOKKE R ME D SNØKRYS TAL L / O P P S K RI FT: O L AU G B EAT E B J EL L AN D

S TØ R R E L S E

(2-4) 6-8 (10-12) år Dame
GARN

FRITIDSGARN (100 % norsk ull, 50 gram
= ca 70 meter)
GARNMENGDE

Maisgul 2015: (100) 100 (150) 150 gram
Natur 1012: 50 gram
VEILEDENDE PINNER

Strømpepinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
S T R I K K E FA S T H E T

14 masker glattstrikk på pinne nr 6 = 10 cm
Legg løst opp (32) 32 (40) 40 masker med
maisgul på strømpepinne nr 6.
Strikk 1 omgang vrang. Sett et merke der
omgangen begynner = midt bak.
Strikk diagram (A) A (B) B, slutt med 1
omgang vrang med maisgul til brettekant.
Vreng arbeidet og strikk (8) 9 (10) 11 cm

glattstrikk, samtidig som masketallet
reguleres til (28) 32 (36) 40 masker på 1.
omgang.
Klipp av tråden og strikk hæl slik:
Strikk (5) 6 (7) 8 cm glattstrikk frem og
tilbake over de (7) 8 (9) 10 første og (7) 8
(9) 10 siste maskene til hæl.
Fell til hæl slik:
Strikk til (4) 5 (5) 6 masker gjenstår i den
ene siden, vend og strikk til det gjenstår
like mange masker i andre siden, vend og
strikk til 1 maske før forrige vending, ta
masken løs av, 1 rett, trekk den løse masken
over.
Vend og strikk til 1 maske før vendingen
i andre siden, strikk 2 masker vrang
sammen.
Fortsett å felle 1 maske i hver side til alle
sidemaskene er felt.
Strikk opp (5) 6 (6) 7 masker på hver side
av hælen.
Strikk glattstrikk rundt over alle maskene,
samtidig som det på første omgang felles
1 maske på hver side av hælen = (28) 32
(36) 40 masker.
Strikk til foten måler (14) 16 (18) 24 cm,
inkludert hæl.
Fell for tå slik:
Strikk *2 rett sammen, (3) 4 (5) 6 rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen rundt
= (20) 24 (28) 32 masker.
Strikk 3 omganger uten felling.
Strikk *2 rett sammen, (1) 2 (3) 4 rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen rundt
= (12) 16 (20) 24 masker.
Strikk (2) 3 (3) 3 omganger uten felling.
(2-4) 6-8 år:
= (12) 16 masker.
Strikk 2 rett sammen omgangen rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de
resterende (6) 8 maskene og fest den
godt.
(10-12) dame:
= (20) 24 masker.
Strikk *2 rett sammen, (1) 2 rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen rundt

= (12) 16 masker.
Strikk 2 omganger uten felling.
Strikk 2 rett sammen omgangen rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de
resterende (6) 8 maskene og fest den
godt.
Strikk en sokk til på samme måte.
Tov sokkene i maskin på 40 grader.
Kanten brettes utover.
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