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VEILEDNING Sokker i Pure Sock

Strikkefasthet: 21 m glattstrikk = 10 cm

Strikketeknikker: 
Vrangbord: *2 r, 2 vr*, gjenta *-*.

Glattstrikking rundt: Strikk alle omg rett.

Skaft
Legg opp 40(48)56 m på strømpepinnene 
og fordel m jevnt på fire pinner = 10(12)14 m 
på hver. Ny omg mellom pinne I og IV. Strikk 
12(14)16 vrangbord rundt.

Hælkappe
Strikk for hælkappen m på pinne I i vrang-
bord over på pinne IV (= 20(24)28 m), la 
de øvrige m vente. Snu arbeidet og strikk 
forster ket hælkappe slik: Omg 1: (vrangen) 
løft av 1. m uten å strikke den (garnet på 
vrangen) og strikk de øvrige m vrangt. Omg 
2: *løft av 1 m uten å strikke, garnet bak arb,  
1 r*, gjenta *-* ut omg. Snu. Gjenta omg 1 og 
2 totalt 10(12)13 ggr (= 20(24)26 omg).

Hælfelling
Strikk vrangens omg og deretter fellingene 
under hælen: (fortsett på samme forsterkede 
strikkemåte) Strikk på rettsiden til det står 
igjen 7(9)10 m på venstre pinne, løft 1 m rett av 
uten å strikke den, strikk 1 r og dra m som er 
løftet av over masken som er strikket, snu. Løft 
av 1. m uten å strikke den, strikk 6(6)8 vr,  
2 vr sammen, snu. Løft av 1 m uten å strikke den,  
strikk til det står 6(8)9 m på omg, løft 1 m rett 
av uten å strikke den, strikk 1 r og dra m som 
er løftet av over masken som er strikket, snu.  

Fortsett på samme måte til m i hver side er 
felt av og det bare er igjen 8(8)10 m på på 
midten. Fordel m på to pinner, 4(4)5 m på 
hver pinne.

Plukk opp med den ledige pinnen 10(12)14 m 
langs hælkappens venstre kant + 1 m mellom 
hælkappen og pinne II. Strikk maskene som 
er plukket opp vridd rett. Strikk m på pinne II 
og III rett. Plukk opp 10(12)14 m langs hælkap-
pens høyre kant + 1 m mellom hælkappen og 
pinne III, strikk m vridd rett og hælkappens 
4(4)5 m rett på pinne IV.

Kilefelling
Fortsett i glattstrikk rundt med alle 50(58)68 m  
og strikk kilefellingene slik: Strikk 2 r sammen 
i slutten av pinne I og løft 1 m rett av uten å 
strikke den, strikk 1 r og dra m som er løftet 
av over m som er strikket i begynnelsen av  
pinne IV. Strikk 1 mellomomg og gjenta 
fellingene. Gjenta fellingene annenhver omg 
til det står igjen 10(12)14 masker på samtlige 
pinner.

Fortsett i glattstrikk til sålen måler 15(20)25 cm  
eller til sokken når over lilletåen. Strikk der-
etter tåfellingen.

Flatfelling
Strikk 2 r sammen i slutten av pinne I og III, 1 r  
samt i begynnelsen av pinne II og IV 1 r, løft  
1 m rett av uten å strikke den, strikk 1 r og dra 
m som er løftet av over m som er strikket. 
Gjenta fellingene annenhver omg til det på 
hver pinne står igjen 5(6)7 m. Fell deretter hver  
omg til det står igjen 8 m. Klipp av tråden, træ  
den gjennom m, dra sammen og fest godt.

Stjernefelling
Strikk 2 r sammen på midten og i slutten av 
hver pinne = 32(40)48 m. Strikk 3(4)5 mellom-
omg og gjenta fellingene på midten og i 
slutten av hver pinne = 24(32)40 m. Strikk 
2(3)4 omg mellom og gjenta fellingene = 
16(24)32 m. Fortsett på denne måten med 
en mellom omg mindre mellom fellingsomg til 
det står igjen 8 m. Klipp av tråden, træ den 
gjennom m, dra sammen og fest godt.

Strikk den andre sokken på samme måte.

Størrelse 30(38)46

Størrelse ferdig plagg
Hele sålens lengde 20(25)31 cm

Garnforbruk
Pure Sock 150(150)200 g

Tilbehør
Strømpepinner: Nr. 3½ eller følg strikke-
fastheten


