Designer: Cita Steinmeier

Nydelses-sokker til Søn
Garn: Strømpegarn med en løbelængde på
ca 320 meter/100 gr (”6-trådet”)
Garnet på fotos er Silk fra REGIA, 20% silke,
55% uld og 25% polyamid - ren luxus for
fødderne og deraf opskriftens navn :)

Design og copyright: Cita´s Sokkerier v/ Cita Steinmeier
Dette er en gratis opskrift. Normalt tager jeg en beskeden
pris for mine sokke-opskrifter og hver øre går til at
hjælpe udsatte, hovedsageligt med at få mad på tomme
tallerkner.
Hvis du vil honorere mit arbejde med denne opskrift, så
hjælp nogen omkring dig - alt gælder, også et smil til en
trist fremmed du tilfældigvis møder på gaden :)

Forbrug: Ca 120 gram til et par str. 42/44
Pinde: Str. 3.5 eller den størrelse du skal bruge for at ramme
strikkefastheden.
Kan fint strikkes på Magic Loop og 2-på-en-gang.
Strikkefasthed i glatstrik: 26 m/36 rk = 10x10 cm
Sådan strikker du kryds-maskerne:
På dansk også kendt som snyde-snoninger (travelling stitches
på engelsk), denne variation giver en extra reliefvirkning, da
man strikker en af maskerne 2 gange:
Kryds-venstre:
Start med at vende 2 masker på venstre pind, som skulle de
strikkes drejet ret.
Gå bag den første maske og højre ind i nummer 2, strik den
ret, men lad den blive på venstre pind.
Gå fra højre (som skulle du strikke vrang) ind i begge masker og strik dem ret sammen.
Slip begge masker over på højre pind.

Kryds-højre :
Strik 2 masker sammen, men lad dem
blive på venstre pind.
Strik en ret mere i maske nummer 1
(regnet fra højre mod venstre).
Skip begge masker over på højre pind.
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Skaft:
Slå 53 masker op med din foretrukne elastiske måde på samme pind, vend.
Strømpepinde:
Første sok startes med diagrammets 1. linje, sok nummer 2 startes med
diagrammets 7. linje, derefter *1 ret, 2 vrang* (gentag fra * til *), mens du fordeler maskerne
på pinde, slut med 1 ret.
Magic Loop og 2-på-een-gang:
Højre sok, forside: strik diagrammets første linje, [1 ret, 2 vrang]x4. Bagside: gentag ribben og
slut med 1 ret.
Venstre sok, forside: [2 vrang, 1 ret]x4, strik diagrammets 7. linje. Bagside: [1 ret, 2 vrang]
gentages til sidste maske, som strikkes ret.
Fortsæt efter diagrammet og strik rib, ret over ret og
vrang over vrang, til diagrammet er strikket en gang,
derefter strikkes ret over alle rib-masker.
Strik til ønsket længde på skaft - jeg har gentaget
diagrammets 12 linjer 6 gange, hvilket giver et skaft på
18 cm.
Hælflap:
Strikkes over 26 masker.
Strømpepinde: på sok nummer 1 lige efter diagrammet,
på sok nummer 2 på de sidste 26 masker på omgangen.
Pinde på retsiden: 25 ret, 1 drejet ret.
Pinde på vrangsiden: 1 ret, 24 vrang, 1 drejet ret.
Strik 26 rækker i alt.
Hælrunding:
Pind 1: 15 ret, 2 drejet ret sammen, 1 ret, vend
Pind 2: 1 løs af, 5 vrang, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend
Pind 3: 1 løs af, 6 ret, 2 drejet ret sammen, 1 ret, vend
Pind 4: 1 løs af, 7 vrang, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend
Pind 5: 1 løs af, 8 ret, 2 drejet ret sammen, 1 ret, vend
Pind 6: 1 løs af, 9 vrang, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend
Pind 7: 1 løs af, 10 ret, 2 drejet ret sammen, 1 ret, vend
Pind 8: 1 løs af, 11 vrang, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend
Pind 9: 1 løs af, 12 ret, 2 drejet ret sammen, 1 ret, vend
Pind 10: 1 løs af, 13 vrang, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend

Fod:
Strik ret hen over de 16 masker fra hælrundingen og nu strikker du i omgange igen.
1. omgang: Tag 14 masker op på hver side af hælflappen, fortsæt mønsteret efter diagrammet
og alt øvrigt strikkes ret.
Sidekiler:
Strik de 2 yderste opsamlede masker sammen på hver side, 2 ret sammen på den ene og 2 drejet
ret sammen på den anden. Gentag dette én gang og strik så en omgang uden indtagninger.
Gentag disse 3 omgange, til du igen har 53 masker på omgangen.
Fortsæt indtil foden mangler 4 cm af fuld længde.
Tå:
Strik en omgang ret.
1. indtagningsomgang: *2 ret sammen, 3 ret*, gentag fra * til *. De sidste 3 masker strikkes ret.
Strik 4 omgange ret.
2. indtagningsomgang: *2 ret sammen, 2 ret*, gentag fra * til *. De sidste 3 masker strikkes ret.
Strik 3 omgange ret.
3. indtagningsomgang: *2 ret sammen, 1 ret*, gentag fra * til *.
Strik 2 omgange ret.
Slut af med at strikke 2 ret sammen, til du har 6 masker tilbage, bryd garnet og træk igennem
maskerne.

