
      

 
KOSETØFLER  
MED BLOMST 
 

Dette trenger du: 
Garn: Rauma Vamsegarn 
Strømpepinner nr 4,5  
Størrelse: 36 / 37 - 38 / 39 
 
Slik gjør du: 
Start ved hælen. 
Legg opp 41 - 45 masker. Pass på at du 
har en lang tråd til å sy sammen med til 
slutt. Strikk glattstrikk annenhver pinne rett 
og vrang fram og tilbake til du har 26 cm. 
Fordel maskene over på 4 pinner og strikk 
første og siste maske sammen.  
Strikk 10 omg. 
 
Fell i spiss som til vott slik: 
*Strikk første maske. Strikk to masker sammen. Strikk ut pinnen. Neste pinne: strikk til det er 
3 masker igjen på pinnen, strikk to sammen og strikk siste maske.* Gjenta fra * til * til du har 
igjen 2 masker på hver pinne. 

Klipp av tråden, trekk den gjennom alle maskene og trekk sammen. Fest tråden. 

Montering: 
Sammensying av hæl: 
Ta sammen arbeidet og sy pent sammen en tredjedel av hælen ovenfra. 
Del det resterende i to og sy utover til hver side slik at hælen blir flat bak. 
Toving: 
Tov tøflene for hånd med grønnsåpe og varmt vann. 
Prøv underveis og tov de litt mindre enn foten din. Lag fasong og sett tøflene til tørk. 
Strikk blomstene og sy dem på. 
 
Strikkeoppskrift: Sidsel Skjellfjord  

 

 



      

 

BLOMST  

Dette trenger du:  

Garn: Rauma Finullgarn eller Ask fra Hillesvåg. 

Strikkepinner nr 3 

 

Slik gjør du: 

Blomsten består av 10 kronblader og er gul i midten. 

Du strikker først fem der du legger opp 8 masker og  

følger beskrivelsen under. Legg så opp 6 masker og strikk  

5 nye kronblader etter beskrivelsen under. 

 

Legg opp 8 masker 

Pinne 1-2 strikk alle 8 maskene fram og tilbake 

Pinne 3-4  strikk 7 masker, snu, strikk 7 tilbake 

Fortsett slik med å strikke en maske mindre hver gang,  

til du har strikket 2 masker. 

 

La maskene stå på pinnen og legg opp 6 masker:  

Pinne 1-2 strikk alle 6 maskene fram og tilbake 

Pinne 3-4  strikk 5 masker, snu, strikk 5 tilbake 

Fortsett slik med å strikke en maske mindre hver gang,  

til du har strikket 2 masker. 

 

Montering: 

Dra tråden gjennom alle maskene og form til to ringer som  

Ligger uten på hverandre. De minste innerst. 

Legg bladene pent og sy dem sammen. 

Ta en gul tråd legg opp 3 masker, strikk 6 omganger,  

ta i ring og sy den til midten av blomsten.  

Sy blomsten på tøffelen.  

 
 
Strikkeoppskrift: Sidsel Skjellfjord  


