Designer: Bodil Thuesen

Filtede hjemmesko / sutsko
Garn: Alaska uldgarn, beregnet til filtning.
Damestr.: 24 (27) 30 cm.
Strikfærdige filtede mål: 16 (18) 21 cm.
Herrestr.: 35/38 (39/41) 41/45 cm.
Strikfærdige filtede mål: 25/28 (29/30) 33/34 cm
Pinde: 5½
Forbrug:
Damer: 3 (3) 4 nøgler
Herrer: 4 (5) 6 nøgler

Opskrift damer:
Slå 50 (55) 60 m op, og strik frem og tilbage i ret til arb.
måler 13 (13) 14 cm.
På de næste 2 p lukkes der af for de første 8 (8) 9 m, der er
nu 34 (39) 42 m tilbage.
Fortsæt med ret til arb. måler 20 (24) 27 cm.
Tåen strikkes ens på alle str.: Strik 2 r sm hele p. Hvis der er
ulige antal m sluttes p med 1 r. Strik 3 p r.
På næste p strikkes der igen 2 r sm på hele p. Hvis der er
ulige antal m sluttes p med 1 r.
Strik 3 p r. Bryd garnet med så meget længde, at garnet kan
trækkes gennem de resterende m på tåen, stram godt til, og
sy sammen på stykket over foden og på vristen. Sy hælen
sammen.
Opskrift herrer:
Slå 65 (70) 75 m op, og strik frem og tilbage i ret til arb.
måler 15 (15) 17 cm.
På de næste 2 p lukkes der af for de første 9 (10) 10 m, der er nu 45 (50) 55 m tilbage.
Fortsæt med ret til arb. måler 31 (35) 39 cm.
Tåen strikkes som beskrevet under damer.
Filtning:
Vaskes i maskine ved 40 grader. Trækkes i facon i våd tilstand. Det kan være en god ide at tage
dem på foden for at få en god facon. Når skoene er tørre kan de behandles med latex eller
kontaktlim.
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