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INSTRUKTION

Vanter i Pure Sock

Strikkefasthed: 21 m glatstrik = 10 cm
Strik: Rib: *1 r, 1 vr*, gentag *-*.
Glatstrikning – rundstrikning: Retmasker på alle  
pinde / omg.

Venstre vante
Slå 28(32)36(40)44(48) m op, og fordel dem på 4 pinde.  
Skift omg mellem p I og IV. Strik rundt på rundp 
7(8)9(9)10(11) cm rib og derefter glatst. Når glatst måler 
4(4,5)5(5,5)6(6,5) cm, markér til tommelfinger: Strik fra 
starten af p II 1(1)2(2)3(3) m og de følgende 5(5)6(6)7(7) m  
i garn i en afvigende farve, flyt disse m tilbage på 
venstre p og fortsæt med arbejdets garn. Når glatst 

måler 9(11)12(14)15(16) cm eller vanten når over lillefin-
geren, strikkes indtagningerne som flg.: strik i starten af 
p I og III 1 r, 1 overtrækningsindtagning (= tag 1 m løst 
af, strik 1 r og træk den løse m over den strikkede) og i 
slutningen af p II og IV 2 r sammen, 1 r. Gentag indtag-
ning på hver p indtil der er 8 m tilbage. Klip garnet af, 
og træk det gennem de resterende masker. Hæft på 
indersiden.  

Tommelfinger
Træk den indstrikkede markeringstråd ud, og saml m 
op under og over tråden samt i hver side, så antallet 
af m er 12(12)14(14)16(17) m. Fordel m på 3 p og strik 
3(3,5)4(4,5)5(5,5) cm glatst – rundst eller op til halvdelen 
af tommelfingerneglen. Tag ind på denne måde: strik 
2 r sammen for enden af hver p til der er 4 m tilbage. 
Strik 1 m og løft de øvrige m over denne m fra venstre 
mod højre. Klip garnet af, og træk det gennem de res-
terende masker. Hæft på indersiden.

Højre vante
Strikkes som den venstre, men tommelfingeren på p III.

Størrelse
90 cl (110 cl)130 cl(150 cl)dame(herre)

Garnforbrug
Puresock 100(100)100(100)100(150) g

Tilbehør
Strømpepinde: nr. 3½ eller efter ønske


