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INSTRUKTION Strømper i Pure Sock

Strikkefasthed: 21 m glatst = 10 cm

Strik: Rib: *2 r, 2 vr*, gentag *-*.

Glatstrik – rundstrik: Retmasker på alle  
pinde / omg.

Skaft
Slå 40(48)56 m op og fordel dem på 4 strøm- 
pepinde = 10(12)14 m på hver. Skift omg mel-
lem p I og IV. Strik rundt på rundp 12(14)16 rib.

Hælkappe
Til hælkappen strikkes m på p I i ribst over 
på p IV (= 20(24)28 m), vent med de øvrige 
m. Vend arbejdet og strik forstærket hæl på 
denne måde: 

1. pind: (vrangen) løft 1. m løst af (garnet på 
vrangsiden) og strik de øvrige m vr. 

2. pind: *tag 1 m løst af, garnet bag arb, 1 r*, 
gentag *-* resten af p. Vend. Gentag p 1 og 
2 i alt 10(12)13 gange (= 20(24)26 p).

Indtagninger under hælen
Strik vrangsidens omg og derefter indtagnin- 
gerne under hælen: (fortsæt med forstærk- 
ning af hælen) Strik på retsiden indtil der 
er 7(9)10 m tilbage på venstre p, 1 over-
trækningsindtagning (= tag 1 m løst af, strik 
1 r og træk den løse m over den strikkede), 
vend. Tag 1. m løst af, strik 6(6)8 vr, 2 vr sam-
men, vend. Tag 1 m løst af, strik til der er  
6(8)9 m tilbage på p, 1 overtrækningsindtag-
ning, vend. 

Fortsæt på samme måde indtil m i hver side 
har mindsket og der kun er 8(8)10 m tilbage 
på midten. Fordel m på 2 p, 4(4)5 m på hver p.

Derefter samles med den frie p 10(12)14 m 
op langs hælkappens venstre kant og p II. 
Strik de opsamlede m drejet ret sammen. 
Strik m på p II og III ret. Saml 10(12)14 m op 
langs hælkappens højre kant + 1 m mellem 
hælkappen og p III, strik m drejet ret og 
hælkappens 4(4)5 m ret sammen på p IV.

Hælkile
Fortsæt i glatst-rundst med alle 50(58)68 m  
og strik hælkileindtagningerne på denne 
måde: strik 2 r sammen i slutningen af p I og  
1 overtrækningsindtagning i starten af p IV.  
Strik 1 mellemomg og gentag indtagnin-
gerne. Gentag indtagningerne hver anden 
omg indtil der er 10(12)14 m på samtlige p.

Fortsæt i glatst indtil sålen måler 15(20)25 cm  
eller strømpen når op over lilletåen. Strik 
derefter indtagningerne til tæerne. 

Båndindtagning
For enden af p I og III strikkes 2 r sammen, 1 r 
samt i starten af p II og IV 1 r, 1 overtrækning-
sindtagning. Gentag indtagningen hver an-
den omg indtil der er 5(6)7 m tilbage på hver 
p. Derefter mindskes hver omg til der er 8 m 
tilbage. Klip garnet af, og træk det gennem 
de resterende masker. Hæft på indersiden.  

Stjerneindtagning
Strik 2 r sammen på midten og for enden af 
hver p = 32(40)48 m. 

Strik 3(4)5 mellemomg og gentag indtagn på 
midten og for enden af hver p = 24(32)40 m. 

Strik 2(3)4 mellemomg og gentag indtagn = 
16(24)32 m. 

Fortsæt på denne måde med en mellem-
omg mindre mellem indtagningsomg, indtil 
der er 8 m tilbage. Klip garnet af, og træk 
det gennem de resterende masker. Hæft på 
indersiden.

Strik den anden strømpe på samme måde.

Størrelse 30(38)46

Færdig størrelse
Hele sålens længde 20(25)31 cm

Garnforbrug
PureSock 150(150)200 g

Tilbehør
Strømpepinde: nr. 3½ eller efter ønske


