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SMÅLABBER FRA GAUSDAL 

 - Babysokker - 
 

Disse smålabbene har vært strikka i min slekt i generasjoner. 
Jeg strikka slike selv til barna mine, og har gitt bort flere i barselpresang. 

Min mor, Solveig Rusten (født 1922), har strikka utallige smålabber til egne barn, 

barnebarn, tantebarn, slekt og venner i vide kretser. 
Hun har lært oppskrifta av sin mor, Gunda Bjørge (født 1885) Bestemor var eldst av 

9 søsken, og måtte tidlig hjelpe sin mor Marie Hagemoen (født 1861) med alt slags 
håndarbeid. En kan trygt si at modellen er grundig utprøvd. 
Smålabbene har god fasong, og sitter godt på en liten fot. 

Jeg har ikke sett disse babysokkene noe annet sted, og her er oppskrifta for den som 
vil prøve. 

 
 
Garn: Mange litt tynne garntyper kan brukes, f.eks Rauma Babygarn eller Rauma 

Lammeull. 5 Strikkepinner nr 2 1/2  
 

 Legg opp 32 masker, 8 masker pr strikkepinne 

 
A 

 Strikk 3 omganger vrangt  
 Strikk 3 omganger rett 
 Strikk 3 omganger vrangt 

 Strikk 3 omganger rett 
 Strikk 3 omganger vrangt 

 
 Strikk 1 maske rett og ei maske vrangt  13 omganger 

 

 Gjenta A 
 

 Strikk 3 omganger rett 
 Strikk fram og tilbake med 16 masker. Løft av første maske på hver omgang, 

så får du kjedemasker langs kanten på begge sider.Først 3 omganger vrangt, 

så 3 omganger  rett ( gjenta som A) 
Dette kalles tunga, som blir oversida på labben framover vrista. 

 Strikk 3 omganger rett 
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 Plukk opp kjedemaskene langs kantene ( vri maska når du henter den opp så 

blir det tettere strikk i overgangen). 
 

 Gjenta A   
 

 Finn midten foran og bak 

 Når det er igjen 6 masker til midten bak feller du sammen to masker på denne 
måten: Løft av ei maske, strikk neste, trekk den første maska over den andre. 

 Strikk 6 masker, fellsammen ved å ta sammen to masker på vanlig måte. 
 Gjenta fellinga når du har igjen 6 masker til midten foran som forklart over, 

strikk 5 masker, fell ved å ta sammen to masker. . 

 Gjenta på samme måte hver omgang til du har bare igjen ei maske mellom 
fellinga. 

 Nå skal fellingene midt foran gå mot hveandre i en spiss, og midt bak mot 
hverandre i en spiss.  

 

Avlutning: 
 Ta sammen to og to masker 

Når du feller snur du strikketøyet mot deg og fra deg annen hver gang.  
Når du har vrangsida inn mot deg feller du av med rettmaske, når du har 

rettsida inn mot deg feller du av med ei vrangmaske.  
 

 
 

Det skal bli ei jevn stripe nedover på midten av sålen. 
Fest trådene, og babysokken er ferdig til bruk.  
I følge tradisjonen til mine formødre er det fint å fingerhekle ei snor som syes fast i 

et punkt midt bak, og knyttes med ei sløyfe foran. 
Du kan også bruke silkeband eller andre snorer om du vil. 

Lykke til ! 
 

 


