
 

Klassiske sokker i bambusgarn



 

Last ned PDF her

Her får du en strikkeoppskrift på lekre sokker i Hjertegarn Blend Bamboo, som består av 70%
bambus og 30% bomull. Sokkene kan strikkes i størrelser fra størrelse 36 og opptil størrelse 47.

Størrelse

36-37 (38-39) 40-41 (42-43) 44-45 (46-47)

Materialer

Hjertegarn Blend Bamboo. Inneholder 100% 70% bambus, 30% bomull. Løpelengde 50 g. = ca. 150
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m.

Garnforbruk: 

Ca. 3 nøster pr. par

Strikkepinne nr.: strømpepinne str. 3 mm, eller det som passer til 10 x 10 cm = 26 m

Forkortelser

p = pinne

m = masker

r = rett

vr = vrang

sm = sammen

O-fell. = Felling med maske over (strikkes slik: 1 r løst, 1 r, trekk den løse masken over)

Fremgangsmåte

Legg opp 56 (60) 60 (64) 64 (68) m på pinne 3, fordel dem på 4 strømpepinner slik at de danner en
sirkel.

Strikk så 19 (20) 20 (22) 22 (22) cm ribb (1r, 1vr). Ønsker man en brett på strømpen kan man strikke
skaftet 8-10 cm lengre. Dette krever et ekstra nøste fir de større størrelser (40 og oppover), avhengig
av hvilken type garn som brukes, grunnet løpelengden.

Strikk så hælen over maskene på pinne 4 og 1, slik at start/oppleggstråden ligger midt bak på hælen.

Strikk ribb (1r, 1vr) frem og tilbake over de 2 pinnene til hælen måler 4½ (5) 5 (5½) 5½ (5½) cm

Neste pinne er fra rettsiden, strikkes som forkortede pinner slik:

20 (20) 22 (22) 23 (24) r, o-fell. (=1 r løst, 1 r, trekk den løse masken over) 1 r, vend

1 vr løst, 10 (10) 10 (10) 11 (12) vr, 2 vrsm, 1 vr, vend

1 r løst, 11 (11) 11 (11) 12 (13) r, 1 o-innt., 1r, vend

1 vr løst, 12 (12) 12 (12) 13 (14) vr, 2vrsm, 1vr, vend



 

Fortsett på denne måten til alle maskene er strikket, dermed er maskeantallet redusert.

Strikk så 13 (13) 14 (14) 15 (15) m opp langs hver side av hælen, la de siste maskene være på pinne
4 og 1, strikk rundt igjen.

Fortsett arbeidet der pinne 1 og 4 strikkes glattstrikk og pinne 2 og 3 strikkes ribb (1r, 1vr)

Det tas inn på hver omgang v/hælen, ved å strikke de 2 siste maskene på 1. p r sm og strikkes o-fell.
over de første 2 m på 4. p.

Gjenta fellingene på hver 2. pinne, til det er igjen 56 (60) 60 (64) 64 (68) m på en omgang. Strikk så
rett opp, fortsett med glattstrikk under foten og ribbstrikk ovenpå foten, til arbeidet måler 19 (20) 21
(22) 23 (24) cm fra glattstrikket starter på hælen.

Nå skal det tas inn til tåen slik:

Strikk 2 r sm i enden av pinne 1 og 3 og strikk o-fell i begynnelsen av p 2 og 4. Fell inn på hver 3.
omgang 3 ganger og deretter på hver 2. omgang 3 ganger. Fortsett heretter med å felle inn på hver
pinne, til det er igjen 4 m på omg. Klipp av garnet og trekk garnet gjennom maskene.

Fest endene.

God strikkelyst
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