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INSTRUKTION
Strømper med snoninger i Pure Sock

Strikkefasthed:  
18 m og 26 p glatstrik = 10 x 10 cm.
Vejledning:  
Rib: *2 r, 2 vr*, gentag *-*.
Snoninger over 4 m: Omg 1-3: Strik ret. 
Omg 4: Højre strømpe: løft 2 m over 
på en hjælpepind foran arbejdet, strik 
2 r samt derefter m fra hjælpepinden  
ret. Strik en lignende snoning på 
venst re strømpe, men løft 2 m over  
på en hjælpepind, bag arbejdet. 
Gentag p 1-4.
Glatstrik – rundstrik: Strik alle p ret.
Flad snoning: Strik ret på retsiden og 
vrang på vrangsiden

Strik højre strømpe
Strik højre strømpe på denne måde: 
Slå 46(54) m op og fordel dem på fire 
pinde, så der på p I og III er 12(14) m 
og på p II og IV er 11(13) m. På dame-
strømpen startes med 2 vr og på herre- 
strømpen med 2 r og strik 14(16) m  
rib, strik en snoning over 4 m og rib på 

de resterende m, start med 2 vr efter 
snoningen. Skift omg mellem p I og 
IV. Fortsæt med ribstrik-rundstrik og 
snoning indtil skaftet måler 18(20) cm, 
på sidste omg strikkes m på p IV ret. 
Strik derefter hælen med m på p I og 
p IV = 23(27) m.
Hæl og fod
Den diagonale hæl strikkes med for-
kortede pinde i glatstrik. 
Strik m på p I normalt ret og vend arb. 
Tag 1 m vrang løst af samtidig med 
at du strammer garnet. OBS. Garnet 
skal løftes så stramt, at m trækkes om 
pinden og der opstår en dobbeltm, 
der dog kun tæller som en m. 
Strik de resterende 22(26) m vr, vend. 
Løft 1 m vrang løst af og træk m rundt  
om p. (Notér at m altid tages løst vr,  
uanset om du er på arbejdets ret- 
eller vrangside). Strik r frem til den løft-
ede m på forrige omg, løft m, vend.  
Løft igen l m vrang løst og træk den 
rundt om p. Fortsæt på denne måde 
med altid at strikke frem til den løftede  
m på forrige omg, vend, løft den 1. m 
vrang løst af og træk den rundt om p, 
indtil der på midten er 7(9) m tilbage, 
hvor man ophører med de forkortede 
pinde. Strik 1 omg med alle m, strik ret, 
men fortsæt snoningen og strik 2 vr  
på hver side af denne, strik begge 
maskebuer i de dobbelte masker 
sammen. Strik frem til enden af p IV. 
Hælen er nu trekantet. 

Størrelse 39(43)

Garnforbrug
Pure Sock 100(150) g 

Tilbehør
Strømpepinde: nr. 4 eller efter ønske



På hælen strikkes nu forlængede pinde. Strik m på 
p I ret indtil der er 8(9) m tilbage på p, vend. Løft 1 m 
vrang løst af og træk den rundt om p, strik vrang indtil 
der er 8(9) m tilbage på p IV, vend. Løft 1 m vrang løst 
af, strik ret frem til den løftede m på forrige omg, strik 
begge maskebuer ret sammen, strik følgende m ret, 
vend. Løft 1 m vrang løst af, strik vrang frem til den løft-
ede m på forrige omg, strik begge maskeburer sam-
men vr, strik følgende m vr, vend. Fortsæt på denne 
måde med altid at løfte den 1. m vr løst af, strikke de 
midterste m ret eller vrang frem til den løftede m på 
forrige omg, strikke m i begge maskebuer ret hhv. 
vrang sammen, strikke følgende m ret hhv. vrang og 
vende. Fortsæt sådan indtil du på vr har løftet den 1. m  
på p I vr løst af. Strik alle m på p I og IV vr, vend.  
Løft den 1. m vr løst af og strik resten af hælens m r, 
også den løftede m på forrige omg. 
Nu er hælen færdig. Fortsæt i glatst–rundst med alle 
m, men fortsæt snoningen med 2 vr på hver side indtil 
foden måler 21(23) cm fra hælen, eller dér hvor strømp-
en når ud over lilletåen, men efter omg 4 på snonin-
gen. Fortsæt i glatst med alle m og strik på 1. omg på 
p I og III 4(5) r, 2 r ihop, 4(5) r, 2 r sammen, m på p II og 
IV ret og 2 r sammen i slutningen af hver omg. På hver 
p er der 10(12) m tilbage.

Stjerneindtagning
Strik stjerneindtagningen til tæerne på denne måde: 
Strik på midten og for enden af hver p 2 r sammen  
= 32(40) m. 
Strik 3 mellemomg og gentag indtagn på følgende p 
= 24(32) m. 
Strik 2 mellemomg og gentag indtagn på følgende p 
= 16(24) m. 
Strik 1 mellemomg og gentag indtagn på følgende p  
= 8(16) m. 
På herrestrømpen strikkes yderligere 1 mellemomg og 
indtagn gentages = 8 m. 
Strik 1 v og på følgende p m parvi ret sammen = 4 m. 
Klip garnet af, træk det gennem de resterende m, og 
hæft ende.

Strik venstre strømpe 
Strik venstre strømpe som den højre, men spejvendt: 
Slå 46(54) m op på fire pinde, så der er 12(14) m på p I  
og III og 11(13) m på de øvrige. OBS! På den venstre 
herrestrømpe starter ribkanten med 1 r og på dame-
strømpen med 1 vr for at snoningen skal blive rigtig. 
Snoningen strikkes på p III på denne måde: 2 vr, 2 r, 2 vr,  
snoning, 2 vr, fortsæt ribkanten normalt. På venstre 
strømpe vender snoningen modsat. 
 


