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50 g Arwetta Classic fra Filcolana i hver af følgende 
farver: 224, 250, 251, 252 og 253 
Strømpepinde nr. 2½

35-36 (37-38) 39-40
Skaftets længde (ikke strakt): 45 (47,5) 50 cm
 

32 m og 40 p glatstrik på pind 2½ = 10 x 10 cm.

10 omg fv 253, 10 omg fv 250, 10 omg fv 252, 10 
omg fv 224, 10 omg fv 251

Slå 84 (88) 92 m op på 4 pinde med fv 253 og strik 
rundt i rib: 1 ret, *2 vrang, 2 ret*, gentag fra * til * 

 

Materialer:

Størrelser og mål:

Strikkefasthed:

Striberapport:

Strømper:
 

Lange stribede strømper i frække farver, 
strikket i en 2/2 rib, så de ikke åler. Strik dem 
over knæet som her eller forkort det øverste, 
lige stykke, så de når under knæet.
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og slut med 2 vrang, 1 ret.
Strik i alt 10 (11) 12 striber ifølge striberapporten = 
100 (110) 120 omg. Det er her, du skal regulere 
længden, hvis du vil have strømperne kortere eller 
længere.

 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse 
maske over, strik rib, til de sidste 2 masker på omg, 2 
ret sammen. 
Tag ind på denne måde på hver 5. omg, til der er 60 
(64) 68 masker. Strik yderligere 2 striber.

Strik over omgangens første 15 (16) 17 masker, 
vend, tag første maske løs af og strik tilbage over 
disse masker samt de næste 15 (16) 17 masker. 
Fortsæt frem og tilbage i rib over disse 30 (32) 34 
masker, idet første maske tages løs af på hver pind. 
Strik i alt 25 (27) 29 pinde.
Fortsæt i glatstrik over hælens masker og strik 
således:

 Strik 17 (18) 19 ret, 1 ret løs af, 
1 ret, træk den løse maske over, 1 ret, vend.

 1 vrang løs af, 5 vrang, 2 vrang sammen, 1 
vrang, vend

 1 ret løs af, 6 ret, 1 ret løs af, 1 ret, træk 
den løse maske over, 1 ret, vend.

 1 vrang løs af, 7 vrang, 2 vrang sammen, 1 
vrang, vend

 1 ret løs af, 8 ret, 1 ret løs af, 1 ret, træk 
den løse maske over, 1 ret, vend.
Fortsæt på denne måde, til alle masker er brugt.

Fordel hælens masker på 2 pinde, omgangen 
begynder her imellem. Fortsæt i striber.
Strik ret over hælens masker, strik 12 (13) 14 masker 
op i drejet ret langs fodens højre side, strik rib over 
de hvilende masker fra vristen, strik 12 (13) 14 
masker op i drejet ret langs fodens venstre side.
Fortsæt rundt i rib over vristens masker og glatstrik 
over sålens masker, idet der tages 1 maske ind på 
hver 2. omgang på hver side af vristen således:

Næste omgang:

Hæl: 

1. pind (retsiden):

2. pind:

3. pind:

4. pind:

5. pind:

Fod:
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Side 2

Strik til de sidste 2 masker før vristen, 2 ret sammen, 
strik rib over vristens masker, 1 ret løs af, 1 ret, træk 
den løse maske over, strik ret omgang ud.
Fortsæt med disse indtagninger, til der igen er 60 
(64) 68 masker på omgangen.
Når der er strikket i alt 6 (7) 8 striber rundt over 
fodens masker, skal der lukkes af til tå.

Sørg for at maskerne er ligeligt fordelt på de 4 pinde.
 Strik 13 (14) 15 ret, 2 ret sammen, 1 

ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 26 (28) 30 
ret, 2 ret sammen, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse 
maske over, 13 (14) 15 ret.

 Strik 12 (13) 14 ret, 2 ret sammen, 1 
ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 24 (26) 28 
ret, 2 ret sammen, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse 
maske over, 12 (13) 14 ret.
Strik i alt 10 omgange med disse indtagninger.
Sy tåen sammen med maskesting.

Strik en strømpe magen til.

Tå:

Næste pind:

Næste pind:
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