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Hvad gør man, når man gerne vil have flæsesokker i sine nye sneakers, men får det for varmt 
med uldsokker? Især om sommeren. Så strikker man sig et par Faux Socks. 
Man kunne også kalde dem forlorne sokker, ankelmanchetter, flæseskafter, etc.

Du kan style dine Faux Socks præcis efter behag, i gummisko, støvletter eller ballerinaer. 

Faux SocksDesign: Sanne Bjerregaard 

STØRRELSER
Passer til ankelomkreds (målt lige over knoglen): 
ca. 23 (24) 25 cm

STRIKKEFASTHED
32 m x 42 omg i glatstrik på pind 3 mm = 10 x 10 cm.

Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana

ca. 20 g Arwetta 

Strømpepinde eller rundpind 3 mm, 80-100 cm
(hvis du strikker med magic loop teknik, kan strømpe-
pinde udelades).
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Teknik
SÆRLIGE TEKNIKKER

Doven indtagning
Stik højre pind ind i masken som skulle den strikkes 
ret, lad masken blive på pinden, stik så pinden ind i 2. 
maske på venstre pind som skulle den strikkes drejet 
ret og træk garnet igennem begge masker.

 

Arbejdsgang
Faux Socks strikkes oppefra og ned.

Først strikkes flæsen frem og tilbage, på flæsens sidste 
pind, samles arbjedet til en omgang og maskeantallet 
formindskes til sokkens endelige masketal.

Herefter strikkes der rundt i glatstrik, til arbejdet deles 
midt for (på vristen). 

Nu begyndes indtagninger i siderne på de næste pinde, 
indtil arbejdet deles midt bag og hver side strikkes 
færdig for sig.

Hver side ender i en strop der strikkes i dobbeltstrik, 
for at få en blød strop der ikke ruller under foden.
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Opskrift
FLÆSE
Slå 224 (240) 256 masker op på rundpind 3 mm og 
strik frem og tilbage.

Strik 1 pind ret.

Næste p (retsiden): Strik maskerne sammen 2 og 2 
med doven indtagning (se særlige teknikker) = 112 
(120) 128 masker.

Vend ikke men saml arbejdet til en omgang og strik 
herefter rundt.
Foretrækker du at strikke rundt på strømpepinde, 
strikker du maskerne over på disse på næste omgang.

Næste omg: Strik maskerne sammen 2 og 2 med doven 
indtagning = 56 (60) 64 masker.

SKAFT
Fortsæt rundt i glatstrik, til skaftet (det glatstrikkede 
stykke under flæsen) måler 5 cm, eller ønsket længde.

TIP: Du kan trække skaftet på foden for at vurdere 
længden i forhold til den sko du skal bruge dem til. 
Længden måles fra punktet hvor ben og fod mødes, ca. 
1 cm ude på vristen.

Næste omg: Strik ret til de sidste 3 (4) 4 masker. 

Næste omg: Luk 6 (8) 8 m af, strik ret omgangen ud.
Skaftet er nu delt midt for og der strikkes herefter frem 
og tilbage.

Næste p (vrangsiden): 1 r, strik vrang til den sidste 
maske, 1 r.

Næste p: 1 r, strik 1 doven indt, strik ret til de sidste 
3 m, 2 r sm, 1 r.

Gentag disse 2 pinde yderligere 1 gang, sidste pind er 
fra retsiden.

Nu deles arbejdet midt bag og siderne strikkes færdige 
hver for sig, således.:

Næste p (vrangsiden): 1 r, strik 19 (19) 21 vr og luk 
de næste 6 (8) 8 m af, strik vrang til sidste m, 1 r.

#
Næste p: Strik 1 doven indt, strik ret til de sidste 3 m, 
2 r sm, 1 r.

Næste p: 1 r, strik vrang til sidste maske, 1 r.

Gentag de sidste 2 pinde til der er 8 masker tilbage, 
slut med en pind fra vrangsiden.

STROP
Nu strikkes stroppen i dobbeltstrik, således:
Næste p (retsiden): *1 r, 1 vr løs af med garnet foran 
masken (mod dig selv)*, gentag fra * til * pinden ud.

Gentag denne pind, til stroppen måler 3,5 cm (hvis du 
har meget smalle fødder, kan du nøjes med at strikke 
stroppen 3 cm), slut med en pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): Strik maskerne sammen 2 og 2 
med doven indt = 4 masker.

Bryd garnet med en ende på ca. 20 cm.

Sæt garnet til retsiden af de hvilende masker og strik 
den anden side færdig fra #.

Sy stroppernes 4 masker sammen med maskesting.

Strik en Faux Sock magen til.

MONTERING
Hæft ender.


