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VEILEDNING Heklede sokker i Pure Sock

Heklefasthet: 18 fm og 17 omg  
= 10 x 10 cm
Strikketeknikk: Vrangbord: *2 r, 2 vr*, 
gjenta *-*. 
Hekleteknikk: Hekle fastmasker (fm) etter 
oppskriften.

Skaft
Strikk først skaftets vrangbord. Legg 
2 pinner inntil hverandre og legg opp 
36(44)52 m på disse, fordel m jevnt på 
fire strømpepinner. Strikk rundt, 3(4)5 cm  
vrangbord.
Fortsett med hekling slik: Ta den første m 
på heklenålen og hekle 1 fm og deretter 
1 fm i hver m. Fortsett å hekle i spiral, 
dvs gå rett over på neste omg. Hekle 
hele tiden i de bakerste maskebuene på 
forrige omg.
Hælkappe
Når skaftet måler 12(14)15 cm, hekle 
hælkappen slik: Fortsett å hekle fram og 
tilbake med halvparten av m = 18(22)26 
fm. Hekle nå i begge maskebuene på 
forrige omg. Hekle 10(12)14 omg. Hekle 
deretter fellingene under hælen slik: 
Hekle 12(15)18 fm, 1 felling [= hekle 2 fm 
sammen], snu, hekle 1 lm, 7(9)11 fm,  

1 felling, snu, 1 lm, 7(9)11 fm, 1 felling. Fort-
sett med fellingene på denne måten til 
alle m i sidene er borte og det står igjen 
8(10)12 m på midten.
Fot
Hekle foten rundt slik: Hekle først hælens 
7(9)11 m, 1 fm i hver omg langs siden av 
hælkappen, på oversiden av sokken i 
hver m 1 fm i den bakerste maskebuen 
og 1 fm i hver omg langs den andre 
siden av hælkappen = 45(55)65 fm. 
Fortsett med å hekle alle fm i de bak-
erste maskebuene og hekle samtidig 
kilefellingene ved vristen slik: Hekle 
hver omg 2 fm sammen på hver side 
av oversiden, = hekle oversidens første 
m sammen med forrige m og siste m 
sammen med neste m, til det står igjen 
35(40)48 m. Fortsett å hekle uten å 
fellinger. Prøv sokken og ved behov fell 
noen ganger ekstra slik at sokken sitter 
godt på foten.
Tåfelling 
Når foten måler 16(21)26 cm inkl hælen, 
hekle fellingene for tåen. Hekle i størrelse 
46 først 1 omg slik: *14 fm, 2 fm sammen*, 
gjenta *-* ut omg = 45 fm. Fell deretter i 
samtlige størrelser slik:
Omg 1: *3 fm, 2 fm sammen*, gjenta *-* 
ut omg = 28(32)36 fm.
Omg 2: *2 fm, 2 fm sammen*, gjenta *-* 
ut omg = 21(24)27 fm.
Omg 3: *1 fm, 2 fm sammen*, gjenta *-* 
ut omg = 14(16)18 fm.
Omg 4: Hekle 2 fm sammen ut omg = 
7(8)9 fm. Klipp av tråden, træ gjennom m,  
dra sammen og fest godt.

Hekle den andre sokken på samme måte.

Størrelse 30(38)46

Garnforbruk
Pure Sock 150(150)200 g

Tilbehør
Strømpepinner: Nr. 3½ eller følg strikke-
fastheten.
Heklenål: Nr. 4-4½ eller følg heklefast-
heten.


