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Strømper i dominostrik: 



 
Str: 36/37 (38/39) 40/41 
 
Materiale: Mayflower strømpegarn. 150 gr. til alle str. 
Pinde: Strømpepinde nr. 2½ 
 
Forkortelser: 
rs = retsiden 
vs = vrangsiden 
1 enk = tag 1 m ret løs af, strik 1 r, træk den løst aftagne m over 
2 r sm = strik 2 m ret sammen 
1 db = tag 1 m ret løs af, strik 2 r sm, træk den løst aftagne m over 
 
Der startes foroven på skaftet og strikkes nedad.  
Slå 23 m op og strik 1 p retstrik fra vrangen. 
Retsiden (rs): Strik 10 r, 1 db, 10 r 
Vrangsiden (vs): Strik ret tilbage 
Rs: 9 r, 1 db, 9 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 8 r, 1 db, 8 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 7 r, 1 db, 7 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Fortsæt på denne måde med at tage ind i midten 
af dominobrikken, til der ikke er flere m tilbage. 
Bryd garnet og træk det gennem den sidste m. 
 
Start med at strikke 5 løse dominobrikker på 
denne måde. 
 
På næste omg. strikkes brikkerne sammen.  
 
2. rk. dominobrikker: 
Strik 10 m op langs venstre sidekant på en brik, 
slå 1 m op og strik 10 m op langs højre sidekant 
på en anden brik = 21 m. Strik indtagninger i 
midten af brikken (1. p: 9 r, 1 db, 9 r), til der ikke 
er flere m tilbage. Bryd garnet og træk det 
gennem den sidste m. 
Fortsæt på denne måde med at samle brikkerne 
til en ring. 
 
3. rk. dominobrikker: 
Strik 10 m op langs venstre sidekant på en brik, 
strik 1 m op i spidsen af den underliggende brik 
og strik 10 m op langs højre sidekant på næste 
brik = 21 m. Strik indtagninger i midten af brikken, 
til der ikke er flere m tilbage. Bryd garnet og træk 
det gennem den sidste m. 
 
4. rk. dominobrikker: 
Strik 9 m op langs venstre sidekant på en brik, 
strik 1 m op i spidsen af den underliggende brik 
og strik 9 m op langs højre sidekant på næste brik 
= 19 m. Strik indtagninger i midten af brikken (1. 
p: 8 r, 1 db, 8 r), til der ikke er flere m tilbage. Bryd 
garnet og træk det gennem den sidste m. 
 
5. rk. dominobrikker: 
Som 4. rk. 
 
 
6. rk. dominobrikker: 

Strik 8 m op langs venstre sidekant på en brik, 
strik 1 m op i spidsen af den underliggende brik 
og strik 8 m op langs højre sidekant på næste brik 
= 17 m. Strik indtagninger i midten af brikken (1. 
p: 7 r, 1 db, 7 r), til der ikke er flere m tilbage. Bryd 
garnet og træk det gennem den sidste m. 
 
7. rk. dominobrikker: 
Som 6. rk. 
 
Før hælen skal strikkes, skal der ”udjævnes” over 
3 brikker. Dvs. at der skal strikkes halve brikker: 
1. halve brik:  
* Rs: Start med at strikke 17 m op som beskrevet 
på 6. og 7. rk. ovenfor. 
Vs: Strik 16 ret tilbage, vend og slå om. 
Rs: 6 r, 1 db, 6 r, vend og slå om 
Vs: 12 r, vend og slå om 
Rs: 4 r, 1 db, 4 r, vend og slå om 
Vs: 8 r, vend og slå om 
Rs: 2 r, 1 db, 2 r, vend og slå om 
Vs: 4 r, vend og slå om 
Rs: 1 db, vend og slå om 
Vs: 1 r, strik omslaget og den følgende m r sm 4 
gange, vend 
Rs: 5 r, strik omslaget og den følgende m r sm 4 
gange, vend IKKE, men strik 1 m op i toppen af 
den underliggende brik og gentag derefter fra * 
endnu 2 gange = 29 m på p. 
Vs: Strik 1 p ret tilbage. 
 
Timeglashæl:  
Rs: Strik 28 r, vend og slå om 
Vs: 27 r, vend og slå om 
Rs: 26 r, vend og slå om 
Vs: 25 r, vend og slå om 
Fortsæt på denne måde med at vende 1 m 
tidligere på hver p, til der strikkes 
Vs: 11 r, vend og slå om 
Rs: 11 r, strik omslaget og den følgende m r sm 9 
gange, vend 
Vs: 20 r, strik omslaget og den følgende m r sm 9 
gange, vend 
Rs: 20 r, vend og slå om 
Vs: 11 r, vend og slå om 
Rs: 11 r, strik omslaget og den følgende m r sm, 
vend og slå om 
Vs: 12 r, strik omslaget og den følgende m r sm, 
vend og slå om 



Rs: 13 r, strik omslaget og den følgende m r sm, 
vend og slå om 
Vs: 14 r, strik omslaget og den følgende m r sm, 
vend og slå om 
Fortsæt på denne måde med at strikke 1 m mere 
med før hver vending, til der strikkes: 
Vs: 29 r. Bryd garnet. 
 
Fod: Foden strikkes således, at der er fladt under 
foden og dominobrikker på oversiden: 
Rs: Der startes i højre side (bunden) af brikken til 
højre for hælen. Strik 8 m op langs denne brik, 
strik 3 m op langs siden af hælen, fortsæt over de 
29 hælmasker, strik 3 m op langs den anden side 
af hælen og slut af med 8 m langs venstre kant af 
brikken venstre for hælen = 51 m. Fordel samtidig 
m på 2 pinde, så der er plads til at arbejde (der 
skal stadig strikkes frem og tilbage). Den 
midterste brik midt på oversiden af foden er fri og 
skal ikke strikkes med. 
** Vs: Strik 51 r tilbage. 
Rs: 7 r, 1 enk, 33 r, 2 r sm, 7 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 6 r, 1 enk, 33 r, 2 r sm, 6 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 5 r, 1 enk, 33 r, 2 r sm, 5 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 4 r, 1 enk, 33 r, 2 r sm, 4 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 3 r, 1 enk, 33 r, 2 r sm, 3 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 2 r, 1 enk, 33 r, 2 r sm, 2 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 1 r, 1 enk, 33 r, 2 r sm, 1 r 
Vs: Strik ret tilbage 
Rs: 1 enk, 33 r, 2 r sm 
Vs: Strik ret tilbage = 35 m. Bryd garnet og lad 
arb. hvile. 
 
Strik nu 3 brikker over hver 17 m på oversiden af 
foden = 2 i siderne og 1 i midten. 
 
Så skal der igen strikkes under foden: 
Rs: Langs højre side af brikken til højre for 
underfoden strikkes 8 m op, strik underfodens 35 
m og strik 8 m op langs venstre side af brikken til 
venstre for underfoden = 51 m. Gentag fra ** 
endnu 2 (3) 3 gange og slut af med at strikke 3 
brikker over hver 17 m på oversiden af foden = 2 i 
siderne og 1 i midten. 

Før tåen kan strikkes, skal der ”udjævnes” over de 
2 brikker på hver side af midterbrikken ovenpå 
foden. 
Start med den højre halve brik: 
* Rs: Strik 17 m op = 8 m, 1 m i spidsen af den 
underliggende brik og 8 m langs den næste brik. 
Vs: Strik 16 ret tilbage, vend og slå om. 
Rs: 6 r, 1 db, 6 r, vend og slå om 
Vs: 12 r, vend og slå om 
Rs: 4 r, 1 db, 4 r, vend og slå om 
Vs: 8 r, vend og slå om 
Rs: 2 r, 1 db, 2 r, vend og slå om 
Vs: 4 r, vend og slå om 
Rs: 1 db, vend og slå om 
Vs: 1 r, strik omslaget og den følgende m r sm 4 
gange, vend 
Rs: 5 r, strik omslaget og den følgende m r sm 4 
gange, vend IKKE, men strik 1 m op i toppen af 
den underliggende brik og gentag derefter fra * 
endnu 1 gang = 19 m på p. Vend ikke, men 
fortsæt videre over underfodens 35 m = 54 m. 
Resten af strømpen strikkes rundt i omgange.  
Fortsæt lige op i retstrik i omgange (= skiftevis 1 
omg. vrang og 1 omg ret) til foden måler 18½ (20) 
21 cm fra midten af hælen. Slut med 1 omg. 
vrang. På næste omg. skal omgangens 
begyndelse flyttes, så der er lige mange masker 
på oversiden og undersiden af foden: Strik 50 r 
(dette er den nye placering af omgangens 
begyndelse og slutning) og flyt de resterende 4 m 
over på 1. p = 27 m på overfod og 27 m på 
underfod.  
 
Tå: Strikkes i glat. 
Indtagninger: Strik 1 r, 2 r sm, 21 r, 1 enk, 2 r, 2 r 
sm, 21 r, 1 enk, 1 r. 
Strik 1 omg uden indtagninger. 
Indtagninger: Strik 1 r, 2 r sm, 19 r, 1 enk, 2 r, 2 r 
sm, 19 r, 1 enk, 1 r. 
Strik 1 omg uden indtagninger. 
Indtagninger: Strik 1 r, 2 r sm, 17 r, 1 enk, 2 r, 2 r 
sm, 17 r, 1 enk, 1 r. 
Strik 1 omg uden indtagninger. 
Fortsæt på denne måde med at tage ind på hver 
2. omg. til der er 22 m tilbage. 
På næste omg. strikkes alle m 2 r sm = 11 m. 
Bryd garnet, træk det gennem de 11 m og hæft 
ende. 
 
 
 

 
 
 
 




