Oppskrift på:

Lange
strømper
og myke
votter

Design: Oddhild Johnsen
Størrelse: dame
Garn: Grignasco - Top-print eller annet
garn som tilsvarer strikkefastheten
Strikkefasthet: 10 x 10 cm er
30 m og 38 omg på pinne nr 3,5.
Pinneforslag:
5 pinner nr 3.5 eller 4
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Slik strikker du strømpene:
Legg opp 60 masker, strikk 3 rett og 2 vrang 3
cm.
Lag hullrad til sløyfe og begynn i vrangmaske;
*1 kast på pinnen, 2 vrange vrangt sammen, 3
rette* gjenta omgangen ut. Strikk 2 vrange og 3
rette videre til arbeidet måler 40 cm (eller om du
vil ha de litt lenger, til du har brukt ett nøste).
Hæl:
Strikk glattstrikk frem og tilbake over 28 masker,
du starter og slutter der det er 3 rette masker,
de øvrige 32 (som starter og slutter med 2 vrange
settes på en tråd eller hjelpe-pinne). Strikk frem
og
tilbake 6 cm og start på fellinga på en rett
omgang slik:
*Strikk 3 masker forbi midten, strikk 2 masker
sammen – snu og ta den første masken løst av,
strikk 3 masker forbi midten strikk 2 masker
sammen også på denne siden*.
Fortsett slik til du har strikket alle maskene og
du
sitter igjen med 8 masker på pinnen.
Plukk opp 15 masker på den ene siden av hælen
og lag så ett merke, og fortsett med 2 vrang og 3
rett til du har strikket alle maskene på hjelpepinnen, sett ett nytt merke etter de siste 2 vrange.
Ta opp 15 masker på den andre siden av hælen.
Strikk videre glattstrikk til du har igjen 2 masker
før første merke strikk disse vridd rett sammen.
Fortsetter med 2 vrang og 3 rett på oversiden, og
fell etter det andre merke ved å strikke masker 2
rett sammen.

Felling:
Strikk vrangmaskene vrangt sammen slik at du
på en omgang har felt 7 masker. Strikk videre 3
omganger, på oversiden strikkes det nå 1 vrangt
og 3 rett.
På fjerde omgang felles 7 nye masker ved at hver
vrangmaske strikkes sammen med en rett.
Du har etter det 44 masker igjen som alle skal
strikkes i rettstrikk. Strikk 3 omganger og del
de 44 maskene med 4 merker. Fell hver fjerde
omgang ved å strikke 2 masker sammen foran
hvert merke.
Fell slik 4 ganger til du har 28 masker igjen, strikk
en omgang før du strikker 2 og 2 sammen. Dra en
tråd gjennom de siste 14 maskene og fest tråden.

Slik strikker du vantene:
Legg opp 40 masker, strikk 3 rett og 2 vrang 6 cm.
Lag hullrad til sløyfe og begynn i vrangmaske;
*1 kast på pinnen, 2 vrange vrangt sammen,
3 rette* gjenta omgangen ut. Strikk videre 3 rett
og 2 vrangt til arbeidet måler 9 cm.
Øking til tommel:
ta utgangspunkt i 3 rett masker og det økes 1
maske før og etter den midterste.
De øvrige maskene strikkes alle omganger som
før. Det økes hver fjerde omgang 4 ganger,
etterfulgt av 3 omg uten øking til slutt, til du har
11 rettmasker til tommel. Disse 11 maskene felles, på neste omgang legges det opp 8 masker på
nytt, slik får du et hull til tommel. Strikk videre
3 rette og 2 vrange ytterligere 3 – 4 cm og fell av.
Fest trådene. Høyre og venstre vant strikkes likt.
Sløyfer (i flere varianter om du vil) til strømper
og vanter velger du selv.

Fortsett slik på hver omgang til du har felt 6 ganger i hver side og du til sammen har 58 masker på
pinnene. Strikk videre i ca 10 cm fra der du plukket opp
maskene på hælen eller til begynnelsen av lilletåa.
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