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Glade sokker 

 

 

Garn: Perfect fra Sandnesgarn. 1 nøste av hver farge. Ønsker du veldig langt skaft på sokken, 

trenger du kanskje 2 nøster i hovedfargen. 

Pinner: 3 – 3,5 med mer. 

Legg opp 48 (evt 56 masker, 48 m er nok ved smal legg, 56 dersom du har bred legg) med 

hovedfarge på to rundpinner, 24 (28) masker på hver. Du kan også bruke 5 strømpepinner. 

Fordel da maskene på 4 pinner. 

Omg 1: Vrang  

Omg 2: Rett  

Omg 3: Vrang  

De neste omangene (1 til 14) gjentas til skaftet har passe lengde: 

Omg 1: Skift til kontrastfarge. Strikk 3 rett, *ta 2 løst av som om de skulle strikkes  vrang, 

hold tråden bak arbeidet, strikk 6 rett* gjenta fra * til * ut pinnen og avslutt med 3 rett. Gjør 

likedan på pinne 2. 

Omg 2,3 og 4: Gjenta omg 1 

Omg 5: Skift til hovedfarge, strikk 1 omg rett over alle masker. 
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Omg 6 og 7: Strikk vrang over alle masker 

Omg 8, 9, 10 og 11: Kontrastfarge. Ta 1 m løst av som om den skulle strikkes vrang, garnet 

bak arbeidet *Strikk 6 rett, ta 2 løst av som om de skulle strikkes vrang* gjenta fra * til * ut 

pinnen. Avslutt med å ta en m løst av som om den skulle strikkes vrang, garnet bak arbeidet. 

Omg 12: Skift til hovedfarge. Strikk rett over alle masker 

Omg 13 og 14: Strikk vrang over alle masker. 

 

Jeg strikker hæl over 24 m (evt 28 ) 

Omg 1: 1 løst av, 1 rett, fortsett slik ut omgangen 

Omg 2: 1 løst av, resten vrang 

Gjenta omg 1 og 2 til passe lengde, jeg pleier og gjenta 12 ganger (dvs 13 ganger totalt). 

 

Hælfelling:  

Strikk til 1 m forbi midten av maskene, dvs 13 m (eller 15), 2 vridd rett sammen, strikk 1 rett, 

snu arbeidet. 

Ta første m løst av, strikk vrang til det gjenstår 11 m (evt 13 m) på pinnen, strikk 2 vrang 

sammen, strikk 1 vrang, snu arbeidet 

Ta første m løst av, strikk til det gjenstår 1 m før du snudde sist, strikk 2 vridd rett sammen, 

strikk 1 r, snu arbeidet. 

Ta 1 m løst av, strikk vrang til 1 m før der du snudde sist, 2 vrang sammen, 1 vrang, snu 

arbeidet. Gjenta til du har kommet helt ut i sidene og hælen er ferdig. 

 

Plukk opp 14-15 m i sidene.  

Nå skal det felles på hver 2 omg i sidene. Jeg bruker å begynne omgangen midt under foten  

og starter derfor med en pinne herfra. Denne går til midt oppå foten. Ny pinne. Det kan 

derfor være lurt og sette inn maskemarkør i overgangen mellom masker fra hælen/hælkilen 

og oversiden av foten. 

Start altså midt under foten. Strikk rett til det gjenstår 3 masker før markør, strikk 2 rett 

sammen, 1 rett, flytt over markør, strikk ut pinnen. 
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Neste pinne: Strikk til markør, flytt denne over, 1 rett, 2 vridd rett sammen, strikk rett ut 

pinnen. 

Neste omg: Rett over alle masker på begge pinnene. Gjenta disse to omg til du er tilbake på 

48 (evt 56) masker igjen. Da slutter du å felle. 

Videre strikker du rettmasker til ca 5 cm før ønsket lengde, da starter tåfelling. 

Tommelfingerregel her er skostr delt på 2.  

For eksempel ved sko str 39, sokken måler 19,5 cm fra hæl og til der du starter fellingen. 

Jeg feller til tå slik: 

Fordel om maskene på pinnene, slik at du starter i siden av sokken på begge pinnene. Strikk 

1 rett, 2 vridd rett sammen, strikk rett ut pinnen til det gjenstår 3 masker, 2 rett sammen 1 

rett 

gjenta på neste pinne 

Neste omg: strikk alle rett 

Gjenta disse 2 omg til det står igjen 8 m på hver pinne. Strikk sammen og fell samtidig fra 

vrangen. Evt. mask sammen. 

 

Lykke til. 

Send meg gjerne mail om noe er uklart. 

 


