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KIT nr. 4 
 
Tova tøfler til hele  
familien 
 
Størrelse: 
(2-4)  6-8  (10-12) år  Dame 
(Herre) 
 
Garn: 
fritidsgarn (100 % ull. 50 gram 
= ca 70  meter) 
 
Garnmengde:  
Multi 9367:(100) 150 (150) 200 
(200) gram 
NB! Kan strikkes i alle våre flotte 
farger i fritidsgarn. 
 
Veiledende pinner: 
Nr 5 ½  
 
Strikkefasthet: 
15 masker rettstrikk (riller) på 
pinne nr 5 ½ = 10 cm 
 
Legg opp (48) 52 (56) 64 (68) 
masker og strikk rettstrikk fram 
og tilbake. Når arbeidet måler 
(12) 12 (13) 13 (14) cm, felles 
(8) 8 (8) 10 (10) masker i hver 
side = (32) 36 (40) 44 (48) 
masker. Fortsett over disse mas-
kene til arbeidet fra opplegget 
måler (18) 21 (24) 28 (31) cm. 
Strikk 2 rett, 2 rett sammen pin-
nen ut = (24) 27 (30) 33 (36) 
masker, strikk 2 pinner uten fel-
ling. 
Strikk 1 rett, 2 rett sammen pin-
nen ut = (16) 18 (20) 22 (24) 
masker, strikk 2 pinner uten fel-
ling.  
Strikk 2 rett sammen pinnen ut 
= (8) 9 (10) 11 (12) masker, 
strikk 2 pinner uten felling.  
Klipp av  passe lang tråd til å sy 
sammen med. Tre tråden i en 
stoppenål og trekk maskene 
sammen. Fest godt og sy sam-
men tøffelen på oversiden, de (8) 
8 (8) 10 (10) avfelte maskene 
øverst skal ikke sys sammen, 
men brettes ut mot retten. Sy 
sammen midt bak. 

Toving: 
Tøflene toves i maskin på kulørt 
vask 40 - 60 grader og med van-
lig vaskepulver. Resultatet kan 
variere fra maskin til maskin, 
men erfaringen vår  viser at vas-
king sammen med andre klær 
(for eks dongeribukser) gir et 
godt resultat. Etter sentrifugering 
strekkes og formes tøflene i fa-
song og legges til tørk. 
 
NB: Videre vasking av tøflene 
gjøres på vanlig måte, håndvask 
30-40 grader og med for eks 
Milo. 
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