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VEILEDNING
Flettesokker i Pure Sock

Strikkefasthet: 18 m og 26 omg 
glattstrikk = 10 x 10 cm.
Strikketeknikker:
Vrangbord: *2 r, 2 vr*, gjenta *-*.
Fletter over 4 m: Omg 1-3: Strikk rett. 
Omg 4: På høyre sokk, sett 2 m over 
på en hjelpepinne foran arbeidet, 
strikk 2 r og deretter m fra hjelpepin-
nen rett. Strikk en tilsvarende flette på 
venstre sokk, men sett 2 m over på en 
hjelpepinne bak arbeidet.
Gjenta omg 1-4.
Glattstrikking rundt: Strikk alle omg 
rett.
Glattstrikking fram og tilbake: Strikk 
rett på retten og vrangt på vrangen.

Høyre sokk
Strikk høyre sokk slik: Legg opp 46(54) 
m og fordel m på fire pinner slik at 
det på pinne I og III er 12(14) m og på 
pinne II og IV er 11(13) m. Begynn på 
damesokken med 2 vr og på herre-
sokken med 2 r og strikk 14(16) m  

vrangbord, strikk en flette over 4 m  
og vrangbord over resten av m, 
begynn med 2 vr etter fletten. Ny 
omg begynner alltid mellom pinne 
I og IV. Fortsett å strikke rundt med 
vrangbord og flette til skaftet måler 
18(20) cm, på den siste omg strikk m 
på pinne IV rett. Strikk deretter hælen 
med m på pinne I og IV = 23(27) m.
Hæl og fot
Den diagonale hælen strikkes med 
forkortede omg i glattstrikking. Strikk m  
på pinne I normalt rett og snu arbei-
det. Løft 1 m vrangt av uten å strikke 
den og dra garnet stramt bakover. 
OBS: Garnet må dras så stramt at m 
blir dratt rundt pinnen og det oppstår 
en dobbel m, men som regnes som 
en m. Strikk de resterende 22(26) m 
vrangt, snu. Løft 1 m vrangt av uten 
å strikke den og dra m rundt pinnen. 
(Merk at m alltid løftes av som om  
den skulle strikkes vrangt men uten  
å strikke den, uavhengig av om du  
er på rettsiden eller vrangsiden av 
arbeidet.) Strikk rett fram til m som er  
løftet av på forrige omg, snu. Løft 
igjen 1 m vrangt av uten å strikke den 
og dra den rundt pinnen. Strikk vrangt 
fram til m som er løftet av på forrige 
omg. Løft igjen 1 m vrangt av uten 
å strikke den og dra den rundt pin-
nen. Fortsett på denne måten med 
å alltid strikke fram til m som er løftet 
av på forrige omg, snu, løft den 1. m 
vrangt av uten å strikke den og dra 
den rundt pinnen, til det står igjen 
7(9) m på midten, da slutter man med 
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Garnforbruk
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Tilbehør
Strømpinner: Nr. 4 eller følg strikkefast-
heten



de forkortede omg. Strikk 1 omg med alle m, strikk 
rett men fortsett fletten og strikk 2 vr på hver side av 
denne, strikk begge maskebuene til de doble maskene 
sammen. Strikk fram til slutten av pinne IV. Hælen har 
nå en triangelform. På hælen strikkes det nå forlengede  
omg. Strikk m på pinne I rett til det står igjen 8(9) m på 
pinnen, snu. Løft 1 m vrangt av uten å strikke den og 
dra den rundt pinnen, strikk vrangt til det står igjen 8(9) 
m på pinne IV, snu. Løft 1 m vrangt av uten å strikke 
den, strikk rett fram til m som er løftet av på forrige 
omg, strikk begge maskebuene rett sammen, strikk 
neste m rett, snu. Løft 1 m vrangt av uten å strikke den, 
strikk vrangt fram til m som er løftet av på forrige omg, 
strikk begge maskebuene vrangt sammen, strikk neste 
m vrangt, snu. Fortsett på denne måten med alltid å 
løfte den 1. m vrangt av uten å strikke den, strikk de 
midterste m rett eller vrangt fram til m som er løftet av 
på forrige omg, strikk begge maskebuene rett resp. 
vrangt sammen, strikk neste m rett resp. vrangt og snu. 
Fortsett slik til du på vrangen har løftet den 1. m på 
pinne I vrangt av uten å strikke den. Strikk alle m på 
pinne I og IV vrangt, snu. Løft den 1. m vrangt av uten 
å strikke den og strikk resten av hælens m rett, også 
m som er løftet av på forrige omg. Hælen er nå ferdig. 
Fortsett rundt i glattstrikking med alle m, men fortsett 
fletten med 2 vr på hver side til foten måler 21(23) cm 
fra hælen eller når over lilletåen, men etter omg 4 på 
fletten. Fortsett i glattstrikking med alle m og strikk 
på 1. omg på pinne I og III 4(5) r, 2 r sammen, 4(5) r, 2 r 
sammen, m på pinne II og IV rett og 2 r sammen i  
slutten av hver pinne. På hver pinne står det  
igjen 10(12) m.

Stjernefelling
Strikk deretter stjernefellingen for tåen slik: Strikk 2 r  
sammen på midten og i slutten av hver pinne = 32(40) 
m. Strikk 3 omg mellom og gjenta fellingene på neste 
omg = 24(32) m. Strikk 2 omg mellom og gjenta  
fellingene på neste omg = 16(24) m. Strikk 1 omg  
mellom og gjenta fellingene på neste omg = 8(16) m.  
På herresokken strikk ytterligere 1 omg mellom og 
gjenta fellingene = 8 m. Strikk 1 omg og på neste omg 
m parvis rett sammen = 4 m. Klipp av tråden, træ den 
gjennom m, dra sammen og fest godt.

Venstre sokk
Strikk venstre sokk på samme måte som høyre, men 
speilvendt: Legg opp 46(54) m på fire pinner slik at det 
på pinne I og III er 12(14) m og på de øvrige pinnene 
11(13) m. OBS! På den venstre herresokken begynner 
vrangborden med 1 r og på damesokken med 1 vr for 
at fletten skal havne på rett sted. Fletten strikkes på 
pinne III slik: 2 vr, 2 r, 2 vr, flette, 2 vr, fortsett vrang-
borden på vanlig måte. Fletten vris på venstre sokk 
motsatt vei.
 


