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Designet for Happy Knitting av Oddhild og Magda Johnsen
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Strømpetøfler
Garn: Hifa sokkegarn - 80 % ren ny ull - 20 % nylon
Garnlengde: ca 167 m pr 100 g
Garnforbruk: 300 g
Farge: grå/hvit 501 og rosa 521
Pinneforslag:
Liten rundpinne 3.5 og 5 pinner nr 3.5
Strikkefasthet: 22 masker x 31omg = 10 cm x 10 cm
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Legg opp 55 masker, strikk 3 rett og 2 vrang 3 cm.
Lag hullrad 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.
Hæl:
Strikk glattstrikk frem og tilbake over 23 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
hjelpepinne). Øk 1 maske til 24 og 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*.

omgang blir det 3 masker mellom fellingene, 2 masker
og til sist 1 maske. Strikk 1 omgang glattstrikk og til
sist 2 og 2 sammen. Dra en tråd gjennom de siste
maskene og fest tråden. Ønsker du å sy på såler så
gjøres det med madrassting.

Fortsett slik til du har strikket alle maskene og du sitter
igjen med 8 masker på pinnen. Plukk opp 9 masker på
den ene siden av hælen og fortsett med 2 vrang og 3 rett
til du har strikket alle maskene på hjelpepinnen Ta opp 9
masker på den andre siden av hælen. Fordel maskene på
3 pinner. De fra hjelpepinnen på 1 pinne, hel og
sidemaskene på 2.( Du skal nå fortsette å strikke 3 rett og
2 vrang over vrista resten sal være glattstrik.
Ved hvert skifte mellom vristmasker og sidemaskene
skal du felle 1 maske ved å ta 1 maske fra hver pinne og
strikke de rett sammen. Gjør dette i hver side og på hver
omgang 3 ganger til du har 52 masker. Strikk ca 15 cm
eller til lilletåa. Fordel maskene på 4 pinner med 13
masker på hver.
Felling: Strikk vrangmaskene vrangt sammen slik at du
på en omgang har felt 5 masker. På neste omgang
strikker du 1 vrang og 1 rett sammen til 1 rettmaske.
Strikk 1 omgang uten å felle. Du skal nå ha 42 masker
på pinnene. Strikk så *4 masker og 2 rett sammen* ut
omgangen. fell på denne måten annenhver omgang, neste
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre
vil vi gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

