
94
55

6

INSTRUKTION Hæklede strømper i Pure Sock
 
 
 
 
 
 
 
 

Masketæthed: 18 fm og 17 v = 10 x 10 cm

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

Hæklevejledning: Hækl faste masker (fm) 
iflg. beskrivelsen.

Skaft

Start med at strikke skaftets rib. Læg 2 p 
over hinanden og slå 36(44)52 m op, fordel 
dem jævnt på 4 p. Strik 3(4)5 cm rundt i rib.

Fortsæt med at hækle på denne måde: 
Løft den første m på hækle nålen og hækl 
1 fm og derefter 1 fm i hver m. Fortsæt med 
at hækle rundt, dvs. gå direkte over på 
følgende p.  
Der skal hele tiden hækles i den bagerste 
maskebue på forrige p.

Hælkappe

Når skaftet måler 12(14)15 cm, hækles 
hælkappen på denne måde: fortsæt med 
at hækle frem og tilbage med halvdelen  
af m = 18(22)26 fm. Hækl nu i begge 
maskebuer på forrige p. Hækl 10(12)14 p.  
Hækl derefter indtag ningerne under 
hælen på denne måde: hækl 12(15)18 fm, 
1 indtagn [= hækl 2 fm sammen], vend, 
hækl 1 lm, 7(9)11 fm, 1 indtagn, vend, 1 lm, 
7(9)11 fm, 1 indtagn. Fortsæt med indtag-
ningerne på denne måde indtil alle m i 
siderne er klar og der er 8(10)12 m tilbage 
på midten.

Fod

Hækl foden rundt på denne måde: Først 
hækles hælens 7(9)11 m, langs hælkappens  
kant 1 fm i hver omg, udenpå strømpen i 
hver m 1 fm i den bagerste maskebue og 
langs hælkappens anden kant 1 fm i hver 
omg = 45(55)65 fm. 

Fortsæt med at hækle alle fm i de bagerste 
maskebuer og lav samtidig kileindtagninger 
ved vristen på denne måde: hækl hver omg 
2 fm sammen på hver side af den øverste 
side, = hækl den øverste sides første resp. 
sidste m sammen med forrige resp. følgende 
m, indtil der er 35(40)48 m tilbage. Fortsæt 
med at hækle uden indtagn. Prøv strømpen 
og lav evt. flere indtagn, så strømpen sidder 
godt på foden. 

Indtagning til tæer

Når foden måler 16(21)26 cm inkl hæl, 
hækles indtagningerne til tæerne. Hækl i 
str.  46 først 1 omg på denne måde: *14 fm,  
2 fm sammen*, gentag *-* omg ud = 45 fm. 

Hækl derefter indtagn i samtlige størrelser 
på denne måde:

Omg 1: *3 fm, 2 fm sammen*, gentag *-* 
omg ud = 28(32)36 fm.

Omg 2: *2 fm, 2 fm sammen*, gentag *-* 
omg ud = 21(24)27 fm.

Omg 3: *1 fm, 2 fm sammen*, gentag *-* 
omg ud = 14(16)18 fm.

Omg 4: hækl 2 fm sammen omg ud  
= 7(8)9 fm. Klip garnet af, træk det gennem 
de resterende masker, og hæft ende.

Hækl den anden strømpe på samme måde.

Størrelse 30(38)46

Garnforbrug
Puresock 150(150)200 g

Tilbehør
Strømpepinde: nr. 3½ eller efter ønske.
Hæklenål: nr. 4-4½ eller efter ønske.


