Tema 19 Nr 12
Tova tøfler
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12 år) M (L)
Garn:
fritidsgarn (100 % ull, 50 gram
= ca 70 meter)
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
fritidsgarn:
Grønn 8536 eller cerise 4627:
(100) 100 (100) 150 (150) gram
smart:
Grønn 8615 eller cerise 4827: 50
gram alle str
Veiledende pinner:
Nr 5 ½ og 3
Strikkefasthet:
15 masker rettstrikk (riller) på
pinne nr 5 ½ = 10 cm

Toving:
Tøflene toves i maskin på kulørt
vask 40 - 60 grader og med vanlig vaskepulver. Resultatet kan
variere fra maskin til maskin,
men erfaringen vår viser at vasking sammen med andre klær
(for eks dongeribukser) gir et
godt resultat. Etter sentrifugering
strekkes og formes tøflene i fasong og legges til tørk.
Etter toving:
Ribb:
Rekk opp avfelling i smartkanten
og ta m inn på strømpepinner nr
3. Reguler masketallet til (44) 48
(48) 52 (52) m. Strikk ribb 2 r, 2
vr til ribben måler (14) 16 (18)
20 (20) cm. Fell av med rette og
vrange m.
NB: Videre vasking av tøflene
gjøres på vanlig måte, håndvask
30-40 grader og med for eks
Milo.

Legg opp (30) 34 (38) 42 (46)
masker med fritidsgarn. Strikk
rett fram og tilbake over disse m
til arbeidet fra opplegget måler
(15) 18 (21) 25 (28) cm. På neste p felles 6 m jevnt fordelt =
(24) 28 (32) 36 (40) m.
Strikk til arb måler (18) 21 (24)
28 (31) cm.
Omg beg midt oppå foten. Fordel
m på 4 p = (6) 7 (8) 9 (10) m på
hver p. (2 p på oversiden og 2 p
på undersiden). Strikk første p til
2 m gjenstår, strikk 2 vridd rett
sammen, begynn neste p med 2
rett sammen. Strikk neste p til 2
m gjenstår, strikk 2 vridd rett
sammen, og beg siste p med 2
rett sammen = 4 m felt. Strikk 3
p. Gjenta fellingen. 1 p r. Gjenta
fellingen annenhver p til 4 masker gjenstår.
Klipp av passe lang tråd til å sy
sammen med. Trekk maskene
sammen. Fest godt og sy sammen tøffelen på oversiden men la
det gjenstå (11) 12 (13) 14 (15)
cm til åpning. Sy sammen midt
bak.
Kant:
Strikk opp masker i smart rundt
åpningen. Strikk opp ca (44) 48
(54) 58 (64) m med smart på p
nr 3 og strikk 3 omg rett. Fell av
passe løst.
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