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London Man er en herre/unisex sok med et 
diskret snoningsmønster der løber langs hele 
sokken.
Det er en god opskrift, hvis man ønsker en 
afdæmpet sok, der dog har en lille spænden-
de detalje
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Materialer
100 g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 192.
1 sæt 2½ mm strømpepinde eller de pinde, du skal 
bruge for at opnå strikkefastheden.
Markører

Størrelser
S (M) L 

Færdige mål
Omkreds: 15 (20) 25 cm
Fodlængde: valget er dit (der gives anvisning på, 
hvornår tåen skal startes).

Strikkefasthed
31 masker og 44 pinde på 10 x 10 cm i glatstrik.

Forkortelser
RS  retside, VS  vrangside, hjp  hjælpepind, m  
maske(r), r  ret, vr  vrang, løs af  tag masken vr løs 
af, dr  drejet (gennem den bagerste del af masken), 
2rsm  strik 2 m ret sammen, 2vrsm  strik 2 m vrang 
sammen, lsm  tag 1 m løs r af, sæt tilbage på venstre 
pind, strik 2 ret drejet sammen, S2ve  (Sno 2 ven-
stre) sæt 1 m på hjp foran arbejdet, 1r fra venstre 
pind, 1r fra hjp, S2hø  (Sno 2 højre) sæt 1 m på hjp 
bag arbejdet, 1r fra venstre pind, 1r fra hjp, VrS2ve  
(Vrang Sno 2 venstre) dette er det samme som S2hø, 
men strikket fra vrangsiden: sæt 1 m på hjp bag 
arbejdet, 1vr fra venstre pind, 1vr fra hjp, VrS2hø  
(Vrang Sno 2 højre) dette er det samme som S2ve, 
men strikket fra vrangsiden: sæt 1m på hjp foran 
arbejdet, 1vr fra venstre pind, 1vr fra hjp.

Opskrift
Slå 56 (64) 72 m op og fordel på pindene. Strik rundt, 
men vær forsigtig ikke at dreje opslagningen.
Omg 1: [2r, 2vr] gentag [ ] omgangen ud
Omg 2: som Omg 1
Omg 3: 2r, 2vr, S2hø, 2vr, [2r, 2vr] 4 (5) 6 gange, 
S2ve, 2r, 2vr, S2hø, 2vr, [2r, 2vr] 4 (5) 6 gange, 
S2ve, 2vr

Gentag disse 3 omgange i alt 25 gange eller til skaftet 
har den ønskede længde.

Strik 2r fra næste omgang og begynd derefter hælen 
(dvs. hælen startes i den først vrangsøjle på omgan-

gen).

Hæl
Pind 1 (RS): 1 løs af, 1vr, 2r, 2vr, 14r (18r) 22r, 2vr, 
2r, 1vr, 1r (= 26 (30) 34 m)
Pind 2 (VS): 1 løs af, 1r, 2vr, 2r, 14vr (18vr) 22vr, 2r, 
2vr, 2r
Pind 3 (RS): 1 løs af, 1vr, S2hø, 2vr, 14r (18r) 22r, 
2vr, S2ve, 1vr, 1r
Pind 4 (VS): som pind 2
Pind 5 (RS): som pind 1
Pind 6 (VS): 1 løs af, 1r, VrS2hø, 2r, 14vr (18vr) 22vr, 
2r, VrS2ve, 2r

Gentag disse 6 pinde i alt 3½ (4) 4 gange, og strik så 
atter Pind 1 og 2 (for str S strikkes blot Pind 4). (= 
22 (26) 26 pinde)

Note: Hvis du har større (mindre) vrist kan det være, 
at du bør strikke flere (færre) pinde for en længere 
(kortere) hæl. På den måde justeres sokkens størrel-
se hen over vristen. Hvis du vælger at ændre antal-
let af pinde, skal du huske at samle tilsvarende flere 
(færre) masker op langs hæl flappen.

Drej hælen
Pind 1 (RS): 1løs af, 14r (16r) 18r, lsm, 1r  vend 
arbejdet
Pind 2 (VS): 1løs af, 6vr, 2vrsm, 1vr  vend arbejdet
Pind a (RS): 1løs af, strik r til 1 m før hullet (der er 
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fremkommet ved at tage m løs af), lsm, 1r  vend 
arbejdet
Pind b (VS): 1løs af, strik vr til 1 m før hullet, 2vrsm, 
1vr  vend arbejdet

Gentag Pind a og b indtil alle m er blevet strikket og 
hælen er drejet. Der er 16 (18) 20 m tilbage efter 
hældrejningen.

Strik 8r (9r) 10r og fortsæt til vristen.

Vrist
Garnet er nu midt på hælen under foden. Dette er be-
gyndelsespunket for omgangene for vrist, fod og tå.
Arbejdet er nu inddelt i 4 pinde, startende med Pind 1 
i begyndelsen af omgangen.

Note: I det følgende er TwA og TwB  forkortelserne 
for de to snoninger der fortsætter ned på oversiden af 
foden. Begge er gentagelser af 2 m og 3 omgange:
TwA:
Omg 1: 2r   
Omg 2: 2r  
Omg 3: S2hø  
TwB: 
Omg 1: 2r
Omg 2: 2r
Omg 3: S2ve

Omg 1 (forberedelse 1)
Pind 1: 8r (9r) 10r de sidste m fra hælen, saml 11 
(13) 13 m op langs siden af hæl flappen (saml 1 m op 
I hver løs af m) og yderligere 1 m mellem hælen og 
de holdte m på oversiden af foden, 2r fra de holdte 
m.
Pind 2 og 3:  2vr, TwA, 2vr, 14r (18r) 22r, 2vr, TwB, 
2vr
Pind 4: Strik 2r (de sidste holdte m) og saml så atter 
1 m op mellem oversiden af foden og hæl flappen, 
saml 11 (13) 13 m op langs siden af hæl flappen, 8r 
(9r) 10r

Der er nu  70 (80) 86 m på pindene.

Omg 2 (forberedelse 2): 
· Pind 1: 8r (9r) 10r, 12r dr (14r dr) 14r dr, 2r
· Pind 2 og 3: 2vr, TwA, 2vr, 14r (18r) 22r, 2vr, TwB, 
2vr
· Pind 4: 2r, 12r dr (14r dr) 14r dr, 8r (9r) 10r

Omg 3: 
· Pind 1: strik r til de 2 sidste m på pinden, 2rsm
· Pind 2 og 3: 2vr, TwA, 2vr, 14r (18r) 22r, 2vr, TwB, 
2vr
· Pind 4: lsm, strik 2 omgangen ud

Omg 4:
· Pind 1: strik r pinden ud
· Pind 2 og 3: 2vr, TwA, 2vr, 14r (18r) 22r, 2vr, TwB, 
2vr
· Pind 4: strik r omgangen ud

Gentag Omg 3 og 4 endnu 6 (7) 6 gange (= 56 (64) 
72 m)

Fod
Fortsæt med at strikke m på pinde 1 og 4 i glat ret-
strikning og m på pinde 2 og 3 som beskrevet oven-
over. Stop når arbejdet er ca. 4 (5) 5 cm mindre end 
ønsket længde.

Tå (foreslået)
Indtagning 1: [2rsm, 5r (6r) 7r] gentag [ ] omgangen 
ud.
Strik 5 omgange ret.
Indtagning 2: [2rsm, 4r (5r) 6r] gentag [ ] omgangen 
ud.
Strik 4 omgange ret
Indtagning 3: [2rsm, 3r (4r) 5r] gentag [ ] omgangen 
ud.
Strik 3 omgange ret
Indtagning 4: [2rsm, 2r, (3r) 4r] gentag [ ] omgan-
gen ud.
Strik 2 omgange ret

Fortsæt således med indtagninger hver 3. omgang (1 
omgang indtagning, 2 omgange ret) indtil der er 16 
m tilbage på pindene efter en indtagningsomgang.
Strik 1 omgang ret. Derefter strik: [2rsm] 8 gange 
(=8 m tilbage), bryd garnet og træk det gennem de 
resterende m. 

Hæft alle ender. Strik en sok magen til og vask sok-
kerne.


