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60 (75) 90 (100) 115 (130) 150 g Arwetta Classic fra 
Filcolana i den farve du ønsker. (Der er brugt 
elektrogul (fv. 251) og Azul (fv. 265) til sokkerne på 
billederne).
Strømpepinde 4 mm

27-29 (30-32) 33-35 (36-38) 39-41 (42-44) 45-47
 

20 m og 32 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm 
med dobbelt garn.

 - en overtrukket indtagning: 1 ret løs af, 1 ret, 
træk den løse maske over den strikkede maske. (Kan 
også strikkes som llr: 2 ret løs af, før venstre pind ind 
gennem maskerne fra venstre og strik de to masker 
ret sammen).

: 2 drejet ret sammen
: 2 ret sammen
: 2 vrang sammen

 

Materialer

Størrelser

Strikkefasthed

Særlige forkortelser
o-ind

2 dr r sm
2 r sm
2 vr sm

Opskriften her opstod, fordi jeg skulle lære et 
par af min mands veninder at strikke sokker 
på en weekend. For at være sikker på, at vi 
nåede igennem, konstruerede jeg et par 
sokker der strikkes på pind 4 mm, så det går 
rimeligt hurtig at strikke dem. Sokkerne er 
superanvendelige som tykke hyggesokker 
derhjemme og perfekte i gummistøvlerne 
ude.

Opskrift: Nanna Gudmand-Høyer

 - sokker til en hyggestund derhjemme eller ude i gummistøvlerHygge
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Arbejdsgang

Skaft

Det er lidt forskelligt, om en strikker foretrækker at 
strikke rundt med 4 eller 5 strømpepinde. Jeg 
fortrækker at nøjes med at have maskerne fordelt på 
3 pinde med undtagelse af, når jeg strikker hælen - 
der fordeler jeg maskerne på 4 pinde. Opskriften er 
beskrevet således, men du kan gøre, som du finder 
det lettest.
Sokkerne strikkes oppefra og ned, dvs. du begynder 
med skaftet og slutter med tåen. Du strikker med 
dobbelt garn i hele arbejdet.

Da opskriften er gradueret i mange størrelser, 
anbefaler jeg, at du tager en tush og markerer tallene 
for den størrelse du skal bruge.

Slå 32 (36) 40 (40) 44 (48) 52 m op (med dobbelt 
garn) fordelt på tre strømpepinde. Saml m til en 
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ring og strik 40 (42) 44 (46) 50 (54) 58 omgange 
rib (2 r, 2 vr).

Nu fordeles maskerne således: 5 (9) 9 (9) 9 (9) 13 
m på 1. pind, 8 (9) 10 (10) 11 (12) 13 m på 2. pind, 
8 (9) 10 (10) 11 (12) 13 m på 3. pind og 11 (9) 11 
(11) 13 (15) 13 m på 4. pind. Hælen strikkes nu 
frem og tilbage over halvdelen af masker (dvs 
maskerne på 1. og 4. pind): 
Strik 5 (9) 9 (9) 9 (9) 13 r, vend, 1 r, 14 (16) 18 
(18) 20 (22) 24 vr, 1 r, vend, 8 (9) 10 (10) 11 (12) 
13 r. Flyt de sidste 3 (0) 1 (1) 2 (3) 0 masker over 
på 1. pind (den, du har til venstre). Strik 8 (9) 10 
(10) 11 (12) 13 r, vend, 1 r, 14 (16) 18 (18) 20 (22) 
24 vr, 1 r, vend, 8 (9) 10 (10) 11 (12) 13 r. Gentag 
dette yderligere 3 (4) 5 (5) 6 (7) 8 gange, dvs. 10 
(12) 14 (14) 16 (18) 20 p til hælkappe.
Strik 2 (3) 3 (3) 4 (4) 4 r, vend, 1 vr løs af, 3 (5) 5 
(5) 7 (7) 7 vr, vend, 1 r løs af, 2 (3) 3 (3) 4 (4) 4 r. 
Du har nu 4 (6) 6 (6) 8 (8) 8 ”aktive” masker.
Strik 3 (4) 4 (4) 5 (5) 5 r, vend, 1 vr løs af, 5 (7) 7 
(7) 9 (9) 9 vr, vend, 1 r løs af, 3 (4) 4 (4) 5 (5) 5 r. 
Du har nu 6 (8) 8 (8) 10 (10) 10 ”aktive” masker. 
Fortsæt således med at strikke en maske mere med 
i hver side, indtil du har 10 (12) 12 (14) 14 (16) 16 
”aktive” masker.
Strik 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 r, 2 dr r sm, vend, 1 vr løs 
af, 8 (10) 10 (12) 12 (14) 14 vr, 2 vr sm, vend, 1 r 
løs af, 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 r. Fortsæt således indtil du 
har strikket alle maskerne fra hælkappen med.

Nu skal der igen strikkes rundt på alle pindene: 
1. omgang: Strik 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 r på 1. p og 
strik derefter 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 masker op i 
knudekanten (hælkappens retstrikkede kant) - Én i 
hver "knude" (= 10 (12) 13 (14) 15 (17) 18 masker 
på pinden). På 2. og 3. pind strikkes rib som 
maskerne viser. På 4. pind strikkes der 5 (6) 7 (7) 8 
(9) 10 masker op langs den anden knudekant, og 
derefter strikkes 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 r (= 10 (12) 13 
(14) 15 (17) 18 på pinden).
2. omgang: På 1. pind strikkes r til der er 3 masker 
tilbage på pinden, 2 r sm, 1 r. På 2. og 3. pind 
strikkes rib, som maskerne viser (du kan fint samle 
maskerne fra 2. og 3. pind på én pind, hvis du som 
jeg foretrækker at strikke rundt på 3 pinde). På 4. 
pind strikkes der 1 r, 1 o-ind og derefter r pinden ud.
3. omgang: På 1. pind strikkes alle masker r. På 2. 
og 3. pind strikkes rib, som maskerne viser. På 4. 
pind strikkes r, til der er 2 masker tilbage på pinden, 
2 dr r sammen.
Du fortsætter nu med at tage ind på hver 3. omgang 
(som 2. omgang), til du igen har 32 (36) 40 (40) 44 
(48) 52 masker på pindene (= 8 (9) 10 (10) 11 (12) 
13 på hver pind). 
Strik til du har strikket 28 (32) 36 (40) 44 (46) 50 
omgange talt fra hælkappen. 

Hæl

Fod

Tå
Indtagninger i tåen:
Omgang A: 1. pind: Strik, til der er 3 masker tilbage 
på pinden, 2 r sm, 1 r. 2. pind: 1 r, 1 o-ind, r pinden 
ud. 3. pind: Strik, til der er 3 masker tilbage på 
pinden, 1 o-ind, 1 r. 4. pind: 1 r, 2 r sm, r pinden ud.
Omgang B: Alle masker strikkes r.
Gentag omgang A og B, til du har 16 (20) 20 (20) 24 
(24) 24 masker tilbage. (Slut med en omgang A).
Aflukning: Strik maskerne på 1. pind r, så du får 
garnet ud i den ene side. Sy maskerne fra "top" og 
"sål" sammen med maskesting.   
Strik en sok mere, og hæft ender på begge sokker.
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