www.raumaull.no

DESIGN TILBEHØR

237R

6 Sokker
Garn: Rauma 4 tr. Spælsaugarn
		
Dame Herre
Alt 1:
Alt 2:
Natur nr 601 Grå nr 605
150 g 150 g
Veil. pinnenr: 5
 korte p nr 3½ og 4
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6 Sokker
Se bilde side 6

Garn: Rauma 4 tr. Spælsaugarn
Alt 1:
Natur nr 601

		
		Dame Herre
Alt 2:
Grå nr 605			 150 g 150 g

Veil. pinnenr: 5
 korte p nr 3½ og 4
Strikkefasthet: 20 m = 10 cm
Mål:
Lengde fot.................................................................

26 cm 29 cm

Strikkes rundt. Legg opp på p nr 3½........................ 48 m 52 m
5 cm 6 cm
Strikk videre 2 r, 2 vr ................................................
Skift til p nr 4. Strikk glattstrikk rundt. Strikk til hele
arbeidet måler........................................................... 14 cm 16 cm
Hæl:
Strikk frem og tilbake på 1. og 4. pinne =.................. 24 m 26 m
Ta hele tiden 1. m løs av slik at det blir kjedem langs
6 cm 7 cm
kantene. Strikk glattstrikk .........................................
Hælfelling:
Begynn fra vrangen, strikk hælfellingen i glattstrikk.
Strikk til 1 m forbi midten, strikk 2 m sammen, strikk
1 m, snu. Strikk til 1 m forbi midten, ta 1 m løs av,
strikk 1 m, dra den løse m over, strikk 1 m, snu.
Strikk til m før «hullet», ta 1 m løs av, strikk 1 m, dra
den løse m over, strikk 1 m, snu. Strikk til m før
«hullet». Strikk m før og etter «hullet» sammen,
strikk 1 m, snu. Fortsett på denne måten til alle m
12
utenfor «hullet» er felt. Plukk opp ............................ 11		
kjedem på hver side av hælen, strikk rundt. Fell 1 m
i hver side på undersiden hver 3. omg til det er........ 46 m 50 m
igjen. Strikk til foten måler ca.................................... 20 cm 22 cm
eller til ønsket lengde før felling.
Tåfelling:
Fell i begynnelsen av 1. og 3. pinne etter kantm slik:
Ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over. På
slutten av 2. og 4. pinne felles før kantm slik: Strikk
2 r sammen. Fell til det gjenstår 8 m. Trekk garn
endene gjennom m og fest godt.
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