Grunnoppskrift på sokker i 4-fädig REGIA

Garn: Regia 4-fädig = 50 g, 210 m.
Garnforbruk: 2 n i valgfri farge
Pinneforslag: Milward eller Prym rundpinner og strømpepinner nr 2 ½ - 3 mm
Strikkefasthet: 30 m og 42 p glattstrikk på p 2 ½ - 3 = 10  * 10 cm. Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner. Stemmer ikke strikkefastheten, får
plagget feil størrelse og det oppgitte ant nst kan endre seg
Normalt opplegg: Legg opp ant. m. etter oppskriften og fordel m. jevnt på 4
strømpep. Omg. beg. midt bak mellom
4. og 1. p., som markeres automatisk
med trådendene i beg. av opplegget.
Strikk skaftet rundt. For at sok- kene
skal få en elastisk kant, strikkes først
en vrangbord med r. og vr. m. enten
1 r., 1 vr. eller 2 r., 2 vr. Vrangborden
gjør åpningen mer elastisk. Hele skaftet kan strikkes med vrangbord, i glattstrikk eller mønster. En del mønster
krever flere m. enn oppgitt. Når skaftet
er ferdig strikkes hælen.
Italiensk opplegg: Legg opp med et
garn i en avvikende farge, halvparten
av det opp- gitte maskeant. og fordel
m. på 4 p. Fortsett med garnet som skal
brukes, garnet i den avvikende fargen
trekkes ut senere.
1.omg.:*1r.,1kast*,gjentafra*til* ut p.
2. omg.: * Ta i m. vr. løs av, med garnet bak arb., strikk kastet vr.*, gjenta
fra * til *.
3. omg.: * 1 r., løft den vr. m. av med
garnet foran arb. *, gjenta fra * til *.
4. omg.: som 2. omg. Fortsett etter
oppskriften for hver sokk. Strikk noen
p. og trekk ut garnet i avvikende farge.
A GLATTSTRIKKET HÆL:
Strikk frem og tilbake glattstrikk over
m. på p. 1 og 4. Strikk de 2 første og 2
siste m. r. alle p., slik at det blir lettere
å telle radene. M. på de to andre p. kan
settes over på en maskestopper. Er det
for mange hælm. felles de på første p.
Strikk hælen i oppgitt lengde etter tabell.
B FORSTERKET HÆL:
Også i dette tilfelle kan de 2 ytterste
m. i hver side strikkes som riller (= r.
alle p.) og de resterende slik:
1. p.: * 1 r., ta 1 m. løs av med garnet
bak arb.*, gjenta fra * til *.

2. og 4. p.: Vr. 3. p.: * Ta 1 m. r. løs
av med garnet bak arb., 1 r. *, gjenta
fra * til *.
Gjenta 1. – 4. p. til angitt høyde.
For hælens fellinger deles m. opp i
tre deler. Ant. m. for hælens bunn er
i tabellen angitt mellom strekene og
ant. m. for sidedelene på hver side. På
følgende p. strikkes til det gjen- står 1
m. av bunnm., * ta 1 m. løs av, strikk
1 m., trekk den løse m. over den strikkede, snu, ta 1 m. løs av med garnet
foran arb., strikk vr. til det gjenstår 1
bunnm., strikk denne m. vr. sammen
med følgende m., snu. Ta 1 m. r. løs av
(garnet bak arb.), fortsett med r. frem
til siste bunnm.*. Gjenta fra * til * til
alle m. i sidene er strikket. Nå gjenstår bare bunnm.
Fortsett rundt med alle m. Strikk
glattstrikk med m. på p. 1 og 4 og
mønster eller glatt- strikk over m. på
p. 2 og 3.
Fellinger for vristen: Fordel hælens
m. jevnt fordelt på 4 p. Ta opp langs
hælens kant 1 m. i hver 2. m. Ta opp 1
m. mellom p. 1 og 2, strikk m. fra p. 2
og 3 (oppå foten). Ta opp 1 m. mellom
p. 3 og 4 og deretter langs hælens andre kant, som langs den første, strikk
de gjenstående m. på omg. Det er nå
flere m. på p. 1 og 4 enn på p. 2 og
3. Disse m. felles på hver side av vristen slik: Strikk på 3. omg. etter
tabellen, m. på p.1 til det gjenstår
3 m., videre strikk 2 r. sammen,
1 r. Strikk i beg. av p. 4, 1 r., ta
1 m. løs av, strikk 1 m., trekk
den løse m. over den strikkede. Gjenta disse fellingene, etter tabellens
oppgitte ant. p.
mellom omg.
på p. 1 og 4
til det er like

mange m. som i begynnelsen. Fortsett
med foten til den oppgitte lengde etter
tabellen, til fellingene for tåen begynner.
C HÆL MED FORKORTEDE REKKER OG DOBBLE M.
Strikk hælen frem og tilbake i glattstrikk over m. på p. 1 og 4. Denne
hælen er kortere enn den hælen med
hællapp og fellinger ved vristen, derfor
strikkes skaftet 1-2 cm lengre. Også
på denne hælen felles de m. som er for
mye på 1. p. Strikk hælen frem og tilbake i glattstrikk over m. på p. 1 og 4.

Del opp m. på hælen på 3 p. Det er ingen kile på denne hælen. Fortsett slik:
1. p. retten: Strikk alle m. r. ut p. til og
med den siste m., snu.
2. p. vrangen: Ta 1 m. løs av med kast
på p. = dobbel m., stram kastet, slik at
det ikke blir hull i arb., strikk resten
av m. vr., til og med den siste m. på
p., snu.
3. p: 1 dobbel m., strikk r. frem til den
dobble m., snu.
4. p.: 1 dobbel m., strikk vr. frem til
den dob- ble m., snu.
Gjenta 3. og 4. p. slik at alle m. på de
ytterste p. er dobble og bare m. på den
midterste p. gjenstår.
Strikk rundt 2 omg. over alle m.,
hælens m. i glattstrikk og de resterende
i glattstrikk eller med mønster. Strikk
på 1. omg. kastene r. sammen med de
løse m. Fortsett etter disse 2 omg. med
forkortede rekker med dobble m., men
nå i motsatt retning, innenfra og ut.
1. p. retten: Strikk alle m. r., til og
med den midterste p. siste m., snu.
2. p. vrangen: 1 dobbel m., strikk
de gjenstående m. vr., til og med den
midterste tredjedelens siste m., snu.
3. p.: 1 dobbel m., strikk r. og den løse
m. r. sammen med kastet, strikk følgende m. r., snu.
4. p.: 1 dobbel m., strikk vr. og den
løse m. vr. sammen med kastet, strikk
følgende m. vr., snu.
Gjenta 3. og 4. p. til alle m. i hver side
er strikket med i arb. Strikk etter den
siste p. fra vrangen, i beg. av følgende
p. 1 dobbel m. til. Fortsett rundt med
alle m.
Strikk foten og tåen etter oppskriften.
A Tå med båndfelling: Strikk i slutten av p. log 3, 2r sammen, 1r. og i
beg. avp. 2 og 4 strikkes 1r., ta 1 m.
løs av, strikk 1 m., trekk den løse m.
over den strikkede. Gjenta disse fellingene med angitt omg. mellom, som det
står i tabellen, til det gjenstår 8 m. på
p. Træ dobbelt garn gjennom m., stram
og fest tråden. Disse m. kan også syes
sammen med maskesting.
B Tå med stjernefelling: Fortsett
med glatt- strikk, i beg. og på midten
av hver p. strikkes 2 r. sammen til det
gjentår 8 m. på p. Mellom omg. med

fellinger strikkes så mange omg. mellom, som ant. m. mellom fellingene på
omg. som det blir felt. Eks.: På p. er
det 14 m. På omg. med fellinger strikkes slik: * 2 r. sammen, 5 r., gjenta fra
* 2 ganger. Altså strikkes det 5 omg.
mellom omg. som det fel- les på, neste
gang blir det 4 osv. Træ til slutt en dobbel tråd gjennom de resterende 8 m. og
fest tråden.
Tips: Er maskeant. på p. et oddetall,

strikkes 2 r. sammen i slutten av
hver av de 4 p. før tåen begynner.
korna på 2:a och 3:e stickan (fotens
övre sida).
VASKERÅD
Strikkede plagg vaskes med vrangen
ut. Tørkes flatt.

Ta vare på garnbanderolene, det er ditt
bevis, ved evt. reklamasjon kontakt
din garnbutikk.
Regia
Coats Knappehuset AS tlf. 55539300
Coats HP Danmark tlf. 35869049

