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GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
Gjestal garn superwash sport/
Mjuk Nordavind 
100% ren ny ull 50 gr = ca 100 mtr. 
Alternativ: Gjestal Pure Merino 
50 gr = ca 105 mtr.

FORKORTELSER: r = rett, vr = vrang,  
         m = maske, p = pinne

Lys grå melert 203 
Brent oransje 216 
Natur 200 
Hvit 202 
Blå 232 
Burgunder 220

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og 
stømpep nr.3,5
STRIKKEFASTHET 
23 m glattstrikk på 
p nr 3,5 = 10 cm



KOPP- OG MOBILHOLDER

LEGGIS

LUE

Design: Kristin Stålem

Design: Torild Næss

Design: Trude Wik 

Lengde ca 32 cm. Høyre strikkes i bunnfarge 
burgunder, venstre i blå.
Legg opp 56 m på strømpep nr. 3,5. 
Strikk 2 r og 2 vr 12 omg. Sett merke på første m = midt 
bak. Strikk glattstrikk samtidig som du øker en m på hver 
side av m hver 6. omg, 6 ganger. Tot 68 m. Når arbeidet 
måler 14 cm, strikker du diagram G. 
Videre strikkes diagram B, med 9 m grå mellom to 
«Verket». Fortsett med diagram F, og øk en m på hver 
side av midten på første omg. 
Strikk deretter glattstrikk 6,5 cm samtidig som du øker 
en m på hver side av midten hver 6. omg. Strikk 2 r og 2 
vr 12 omg, eller i ønsket lengde og fell løst av.

Legg opp 112 m på rundp nr.3,5. 
Strikk 12 omg rett, 1 omg vr (brettekant) og 3 omg r. 
Strikk diagram A, 1 omg bunnf. 
Strikk diagram B, 1 omg bunnf., diagram E og 3 omg bunnf. 
Fortsett med bunnf., 1 omg vr, 1 omg 1 r og 1 vr, 
1 omg vr. 
Strikk 6 omg r. 
På neste omg strikkes 5 m, 2 m sammen ut omg. = 96 m. 
Strikk 5 omg r. Strikk 4 m, 2 m sammen ut omg. = 80 m. 
Strikk 4 omg r. Strikk 3 m, 2 m sammen ut omg. = 64 m. 
Strikk 2 omg r. Strikk 2 m, 2 m sammen ut omg. 
Trekk tråden gjennom de resterende m. Fest tråden. 
Brett til kanten nede på lua og sy.  

Legg opp 52 m brent oransje på strømpep nr.3,5. 
Strikk 2 r og 2 vr 11 omg. Strikk en omg rett samtidig som du 
øker 4 m. 
Strikk diagram E. Strikk diagram A. 
Strikk 2 omg r, fell 4 m på neste omg. Strikk 4 omg. r, fell 4 m 
på neste omg. Strikk 4 omg r, eller til ønsket lengde. Fell hver 
5 m, på neste omg hver 4 m og deretter hver 3 m. Fell så hver 2 
m til det gjenstår 8 m. Trekk tråden gjennom maskene. 

Snor; Legg opp 8 m og strikk glattstrikk 80 cm, eller til ønsket 
lengde. Snoren festes innvendig fra underkant av vrangbord for 
å få god støtte.

OBS! Mønsteret strikkes fra toppen og må derfor snus «opp-ned».



Mønsteret er i damestørrelse M/L tilsvarer 
skostr. 39/40.
Legg opp 56 masker på strømpep 3,5. Høyre strikkes 
i bunnfarge burgunder, venstre i blå. Strikk 10 omg 
1 r og 1 vr. Strikk en omg r med lik farge som vrang-
borden.

OBS! Mønsteret strikkes fra toppen og må derfor 
snus «opp-ned».
Strikk diagram B.  Ønsker du en annen str., øk eller 
minsk masker mellom «Verket» og/eller midt bak. 
Avslutt med en omgang i mønsterfarge.
Strikk diagram D. Utvid denne med 2 masker i hver 
side. Disse strikkes i striper som på bildet.
Fell 2 masker på hver pinne, ev juster etter ønske. 
Du har nå tot. 48 m. Strikk en ny vrangbord i brent 
oransje. Strikk 10 omg 1 r og 1 vr.

Hælen på denne sokken er strikket slik:
Bytt til grått og strikk glattstrikk 15 omg, eller 
ønsket lengde på hælen, frem og tilbake over de 24 
midterste m bak. Del deretter m på 3, her 8 m på 
hver del. 
Hælen strikkes frem og tilbake. Start på vrangsiden. 
Strikk to deler(16m), men når du kommer til den 
siste m, strikk to m sammen. En fra den delen du 
strikker og en fra den andre delen. Snu og strikk 7 
m, den åttende strikkes sammen med en m fra den 
andre delen.  Gjør dette på hver omg til du sitter 
igjen med kun de 8 midterste m.
Hent opp 7 m på hver side av hæl. Ta med m fra 
de andre pinnene, 46 m totalt, og strikk glattstrikk 
rundt. Juster maskeantallet i overgangen på begge 
sider, mellom rist og hæl, 2 m pr.omg. 3 ganger, til 
40 m. 
Strikk glattstrikk 49 omg, eller ønsket lengde. Strikk 
3 m, 2 m sammen ut omg. 
Strikk 3 p r. Strikk 2 m, 2 m sammen ut omg. 
Strikk 2 p. Strikk 1 m, 2 m sammen ut omg. 
Strikk 1 omg r. Strikk 2 m sammen ut omg. 
Trekk tråden gjennom m.
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