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Sokker til barn og voksne

SISU
perfect

Håndstrikket - alltid spesielt!

Klipp av tråden, trekk tråden
gjennom m og fest tråden.

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12)
(Dame) Herre

Sokker perfect
14-16

år

Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnmengde:
ca (50) 50 (100) 100 (100) 150
gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 2½
Strikkefasthet:
28 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm
Legg opp (44) 48 (52) 56 (60)
64 m på strømpep nr 2½, og
strikk (10) 10 (12) 13 (14) 15
cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Del arb i hver side med like
mange m til hver del. Strikk hæl
over de bakerste m slik: Strikk
(4) 4 (5) 5 (6) 6 cm glattstrikk
frem og tilbake, og fell deretter
slik: Strikk til (6) 7 (7) 8 (8) 10
m gjenstår i ene siden, vend og
strikk til samme antall m
gjenstår i andre siden, vend og
strikk til 1 m før forrige vending,
ta m løs av, 1 r, trekk den løse m
over. Vend og strikk til 1 m før
vending i andre siden, strikk 2 vr
sm. Fortsett å strikke 1 m på
hver side av ”hullet” sm i hver
side til alle sidem er felt.
Strikk opp (10) 12 (12) 13 (14)
14 m på hver side av hælen.
Strikk
glattstrikk
rundt,
samtidig som det strikkes 2 m
sm i hver side annenhver omg til
det gjenstår (44) 48 (52) 54 (58)
60 m.
Strikk til foten måler (14) 16
(18) 20 (21) 22 cm eller 3 cm før
passe lengde. Sett ett merke i
hver side.
Fell for tå slik: Strikk til 2 m før
første merket, strikk 2 vridd r
sm, 2 r sm, strikk til 2 m før
merket i andre siden, og fell på
samme måte. Fell annenhver
omg i alt 3 ggr, videre hver omg
til (8) 8 (8) 6 (6) 8 m gjenstår.

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12)
(Dame) Herre

14-16

år

Garn:
perfect (85 % ull, 15 % nylon,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
ca (50) 100 (100) 100 (150) 200
gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
Legg opp (32) 36 (40) 44 (48)
52 m på strømpep nr 3½ og
strikk (10) 12 (13) 14 (15) cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Del arb i hver side med like
mange m til hver del.
Strikk hæl over de bakerste m
slik: Strikk (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm
glattstrikk frem og tilbake, og fell
deretter slik:
Strikk til (5) 5 (6) 6 (8) 8 m
gjenstår i den ene siden, vend og
strikk til samme antall m
gjenstår i andre siden, vend og
strikk til 1 m før forrige vending,
ta m løs av, 1 r, trekk den løse m
over.
Vend og strikk til 1 m før
vendingen i andre siden, strikk 2
m vr sm.
Fortsett å strikke 1 m på hver
side av ”hullet” sm i hver side til
alle sidemasker er felt.
Strikk opp (9) 9 (10) 10 (10) 11
m på hver side av hælen.
Strikk
glattstrikk
rundt,
samtidig som det strikkes 2 m
sm i hver side annenhver omg =
(34) 36 (38) 40 (42) 44 m.
Strikk til foten måler (14) 16
(18) 20 (20) 22 cm, eller 3 cm
før passe lengde.
Sett et merke i hver side midt
mellom 2 m. Fell for tå slik:
Strikk til 2 m før første merke,
strikk 2 vridd r sm, 2 r sm etter
sidemerket, strikk til 2 m før
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merket i andre siden og fell på
samme måte.
Fell annenhver omg i alt 3 ggr,
videre hver omg til det gjenstår
(6) 8 (6) 8 (6) 8 m.
Klipp av tråden, trekk tråden
gjennom m, og fest tråden.
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