Enkel sokkeoppskrift
Tradisjonelle sokker kan strikkes på mange måter. Man kan variere i vrangboden, i hælfellinga, i
foten og i tåfellinga. Denne oppskrifta kan være et utgangspunkt for at du setter ditt eget preg på
sokkene. Masketallet i sokkene passer til en vanlig damefot, str 38. Skal du strikke sokker til en
større fot, må du øke masketallet, og minske det til en barnefot.
Oppskrift: Husflidskonsulent Randi Hole.

Dette trenger du:
• Garn: Rauma 3 tråds Strikkegarn og andre lignende tykkelser.
• Strikkepinner: Strømpepinner 3,5

Strikkefasthet: 22m = 10 cm
Strikker du løsere bruk tynnere pinner. Strikker du fastere, bruker du tykkere pinner.
Forkortinger:
str = strikk
p = pinne (r)
m = maske(r)
r = rettmasker
vr = vrangmasker
omg = omgang

Slik gjør du:
Vrangbord:
Legg opp 48 m. Str 1 omg. Fordel m på 4 p. Fortsett å str rundt 2 r og 2 vr.
Str til arbeidet måler ca 12 cm eller til ønsket lengde.
Hæl:
Sett 24 m over på en p. Resten av m kan settes på en tråd inntil videre.
Fortsett å str glattstrikk ( = fram og tilbake; første p r, snu, andre p vr. Gjenta).
I begynnelsen av hver omg tas første m løst av. Str 16 omg til hælkappen.
Start felling av hæl på en r omg:
Ta 1. m løst av og str deretter 14 m r. Ta neste m løst av, str neste m r og løft den løse m over
denne. Snu. Ta første m løst av og str deretter 6 m vr. Str de to neste m vr sammen. Snu.
*Ta første m løst av og str deretter 6 m r. Ta neste m løst av, str neste m r og løft den løse m over
denne. Snu. Ta første m løst av og str deretter 6 m vr. Str de to neste m vr sammen. Snu.* Gjenta
fra * til * til du har 8 m igjen på p.
Plukk opp 8 m vridd langs hver side og fordel alle 24 m på 2 p.
Fot:
Maskene som ble midlertidig oppbevart på en tråd, settes over på 2 pinner.
Til sammen har du nå 48 m i omg som fordeles på 4 p.
Fortsett med å strikke glattstrikk rundt. Strikk foten til ønsket lengde eller til den dekker lilletåa.
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Avfelling:
Start fellinga midt under foten.
1.omg: Første p: Str til det er 3 m igjen på p. Str de to neste m r sammen. Str siste m på p r.
Andre p: Str 1. m på p r. Ta neste m løst av. Str neste m og løft den løse m over denne. Str resten
av m på p.
Tredje p: Str til det er 3 m igjen på p. Str de to neste m r sammen. Str siste m på p r.
Fjerde p: Str 1. m på p r. Ta neste m løst av. Str neste m og løft den løse m over denne. Str resten
av m på p.
2. omg: strikkes uten felling
3. omg: str som 1. omgang
Resten av omgangene strikkes som 1. omg.
Str til du har 8 m igjen. Trekk tråden gjennom disse m og fest alle trådene til slutt.
Strikk den andre sokken på samme måte.
Lykke til!

Lag det selv – Enkel sokkeoppskrift

Side 2 / 2

