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Virkade strumpor i Pure Sock
 
 
 
 
 
 
 
 

Masktäthet: 18 fm och 17 v = 10 x 10 cm
Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*,  
upprepa *-*. 
Virksätt: Virka fasta maskor (fm) enl 
beskrivningen.

Skaftet
Sticka först skaftets resår. Lägg 2 st 
på varandra och lägg på dessa upp 
36(44)52 m, fördela jämnt på fyra 
strumpstickor. Sticka 3(4)5 cm resår i 
rundvarv.
Fortsätt i virkning så här: Ta den första 
m på virknålen och virka 1 fm och där-
efter 1 fm i varje m. Fortsätt att virka i 
spiral dvs gå direkt över på följ v. Virka 
hela tiden i de bakre maskbågarna 
på föreg v.
Hällappen
När skaftet mäter 12(14)15 cm, virka 
hällappen så här: fortsätt att virka 
fram och tillbaka med hälften av m 
= 18(22)26 fm. Virka nu i båda mask-
bågarna på föreg v. Virka 10(12)14 v. 
Virka därefter hoptagningarna under 
hälen så här: virka 12(15)18 fm, 1 hopt  
[= virka 2 fm ihop], vänd, virka 1 lm, 
7(9)11 fm, 1 hopt, vänd, 1 lm, 7(9)11 fm,  

1 hopt. Fortätt med hoptagningarna  
på detta sätt tills alla m i sidorna  
är slut och det återstår 8(10)12 m  
på mitten.
Foten
Virka därefter foten i rundv så här: Virka 
först hälens 7(9)11 m, utmed hällappens 
kant 1 fm i varje v, utanpå strumpan i 
varje m 1 fm i den bakre maskbågen 
och utmed hällappen andra kant 1 fm 
i varje v = 45(55)65 fm. Fortsätt med att 
virka alla fm i de bakre maskbågarna 
och gör samtidigt kilhoptagningarna 
vid vristen så här: virka varje v 2 fm 
ihop på var sida om övre sidan, = virka 
övre sidans första resp sista m ihop 
med föreg resp följ m, tills det återstår 
35(40)48 m. Fortsätt att virka utan 
hopt. Prova strumpan och gör vid 
behov extra hopt för att strumpan ska 
sitta bra på foten.
Hoptagning för tån
När foten mäter 16(21)26 cm inkl hälen, 
virka hoptagningarna för tån. Virka 
i storl 46 först 1 v så här: *14 fm, 2 fm 
ihop*, upprepa *-* v ut = 45 fm. Virka 
därefter hopt i samtl storl så här:
Varv 1: *3 fm, 2 fm ihop*,  
upprepa *-* v ut = 28(32)36 fm.
Varv 2: *2 fm, 2 fm ihop*,  
upprepa *-* v ut = 21(24)27 fm.
Varv 3: *1 fm, 2 fm ihop*,  
upprepa *-* v ut = 14(16)18 fm.
Varv 4: virka 2 fm ihop v ut = 7(8)9 fm. 
Ta av tråden, trä genom m, dra till  
och fäst väl.

Virka den andra strumpan likadant.

INSTRUKTION

Storlek 30(38)46

Garnåtgång
Puresock 150(150)200 g

Tillbehör
Strumpstickor: nr 3½ eller enligt handlag.
Virknål: nr 4-4½ eller enligt handlag.


