Oppskrifter Norske Sanitetskvinners forening
Alle oppskriftene er strikket i Sisu fra Sandnes.
Strikkefastheten på pinne nr. 2 er 32 m = 10 cm
Strikkefastheten på pinne nr. 2,5 er 30 m = 10 cm
Strikkefastheten på pinne nr. 3 er 28 m = 10 cm
TIPS! Les gjennom hele oppskriften før du begynner å strikke.
Fortkortelser:
arb = arbeidet
ggr = ganger
m = maske(r)
omg = omgang
p = pinne(r)
r = rett
sm = sammen
vr = vrang
Babysokker
Størrelse: 0–3 (6–9) 12–18 mnd
Garn: Sisu fra Sandnes garn
Garnforbruk: 50 g hvit nr. 1002, en rest med rødt garn, gjerne Sisu nr. 4219
Pinner: Nr. 2
Strikkefasthet: 32 m på p nr. 2 = 10 cm
Mønster: Se diagram 1
Utstyr: 1 butt nål til å sy på trekløveren etter diagram 1.
Legg opp 48 (52) 52 m på p nr. 2 og fordel m på 4 pinner med 12 (13) 13 m på hver p. Strikk 5
(6) 6 cm vrangbord med 2 r og 2 vr. Fell 12 m på siste omg ved å strikke *2 r, 2 vr sm*, gjenta
*–* ut omg = 36 (40) 40 m. Fortsett med glattstrikk 8 (10) 10 omg.
Hæl
Du strikker hælen over maskene på 4. og 1. pinne = 18 (20) 20 m. Sett m på 4. og 1. pinne
over på samme p og strikk 3 (3,5) 4 cm glattstrikk frem og tilbake over hælmaskene. Videre
feller du til hæl slik:
1. p (retten): Strikk til du har 6 m igjen, ta neste m løst av p, 1 r, løft den løse m over. Snu.
2. p (vrangen: Strikk til du har 6 m igjen, strikk 2 vr sm. Snu.
3. p (retten): Strikk til du har 5 m igjen, ta neste m løst av p, 1 r, løft den løse m over. Snu.
4. p (vrangen): Strikk til du har 6 m igjen, strikk 2 vr sm. Snu.
Fortsett å felle på denne måten med 1 m mindre før du tar 1 m løst av eller 2 vr sm til du har
8 (10) 10 m igjen på p.
Nå skal du plukke opp m langs hælfellingen slik: Strikk rett over de 8 (10) 10 m du har igjen

på pinnen, plukk opp 8 (9) 10 m langs den venstre siden av hælen, strikk glattstrikk over 2.
og 3. pinne, plukk opp 8 (9) 10 m langs den høyre siden av hælen. Sett 4 (5) 5 m fra
hælpinnen over på 4. pinne. Nå har du 42 (48) 50 m på omg. Fortsett rundt med glattstrikk
samtidig som du feller til kile slik:
1. p: Strikk til du har 2 m igjen på p, ta 1 m løst av, 1 r, løft den løse m over.
2. p: Strikk glattstrikk
3. p: Strikk glattstrikk
4. p: Strikk 2 r sm, glattstrikk ut p.
Strikk 1 omg uten felling.
Fortsett å felle på denne måten i alt 3 (6) 7 ggr = 36 (36) 36 m på omg. Fortsett med
glattstrikk til foten måler 8 (9) 10 cm målt fra hælen.
Nå skal du brodere på trekløveren med maskesting etter diagram 1. Du kan vente med å sy
på trekløveren til du har strikket ferdig hele sokken, men det er enklere å sy maskesting fra
åpningen ved pinnene.
Du begynner å brodere i masken som er 2 m til høyre mellom 2. og 3. pinne. Begynn nederst
på diagrammet der pilen viser og broder maskestingene oppover, da blir mønsteret penest.
Når du har brodert ferdig, fortsetter du med hvitt garn og glattstrikk og begynner å felle til tå
på samme måte som du felte til kile, men nå feller du på hver omg i alt 7 ggr = 8 m igjen.
Klipp av tråden og dra garnet gjennom de resterende m. Stram godt. Hvis du ønsker
forsterkning, kan du sy kastesting i ytterste maskeledd i fellingen på hver side av tåen.
Fest alle løse tråder og press sokken forsiktig med et fuktig håndkle.
Kjøp vårt strikkehefte med flere oppskrifter her:
https://sanitetskvinnene.shop.idegroup.no/search?query=strikke
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