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LUNE RAGSOKKER TIL BABY

TIPS & RÅD

*For at undgå spørgsmål undervejs: Husk at læse opskriften nøje igennem, inden du begynder dit arbejde.
*Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
*Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.
* Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garnender sammen. Sno i stedet de to garnender op, som skal strikkes sammen, ca 8 cm og
læg dem over hinanden. Sno garnenderne løst sammen og fortsæt med at strikke. De fleste foretrækker at begynde på et nyt
nøgle ved at trække garnet ud inde fra nøglet.
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Mio (100% Ekstra fin Merinould. Nøgle ca 50 g = 175 m)
Skrållan, Baby Pascal, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
56(68)80(92) cl
Fodens længde: Ca 8(10)12(13) cm (kontroller længden efter strikning)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Ca 15(20)25(30) g (fv 30226, 30225, 30224, 30222)
FOTOMODELL Molly Junås
Nr 2 og 2.5
Med forbehold for eventuelle trykfejl.
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
Se seneste version på www.jarbo.se
Jonna Nielsen
Ca 26-27 m x 36 omg glatst på p nr 2.5 = 10 x 10 cm – eller brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden.

FORKLARINGER 	Overtræksindtagning (oindt): Tag en ustrikket m løs af fra venstre til højre pind, strik herefter næste m ret, tag derefter den
løse m og træk den over den strikkede maske. Resultatet bliver en indtagning som skrår på en anden måde end hvis du tager
ind ved at strikke 2 m sammen. Luftmaske (lm): Lav en løkke, stik hæklenålen ind i løkken, slå om og træk garnet gennem
masken (løkken på nålen = første maske), slå om igen og træk gennem første maske.
FORKORTELSER

rm=retmasker, vm=vrangmaske, m=maske/masker, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, omg=omgang, oindt=overtræksindtagning,
indtomg=indtagningsomgang, arb=arbejde, lm=luftmaske.

SOKKER

Slå 28(32)36(40) m op på dobbelte p nr 2. Fordel m på 4 pinde = 7(8)9(10) m pr pind. Strik 4(5)6(7) cm rib 1 rm, 1 vm. Skift
til p nr 2.5. Strik 6 omg glatst. Hæl: Nu strikkes 2½(2½)3(3½) cm glatst frem og tilbage på 1. og 4 pinds 14(16)18(20) m. Strik
derefter 8(9)10(11) rm, begynd fra retsiden, 1 oindt, 1 rm, vend, tag 1 m løs af, 3 vm, 2 vm sammen, 1 vm, vend, 1 m løs af,
4 rm, 1 oindt, 1 rm, vend, 1 m løs af, 5 vm, 2 m sammen, 1 vm, vend. Fortsæt på denne måde med at strikke og vende til alle
sidemaskerne er strikkede. Saml 7(9)10(12) m op på hver side af hælmaskerne og strik rundt = alle omg ret. Strik glatst rundt.
Efter 1 omg begynder man at tage ind på 1. og 4. pind på følgende måde (det er de opsamlede m, som tages ind): strik de 2
sidste m ret sm på 1. pind og de 2 første m ret sm i bagerste maskebue på den 4. pind. Gentag indtagningerne på hver omg til
der er 28(32(36)40 m tilbage. Strik lige op til hele foden måler ca 6(7)8(9) cm. Nu tages ind til tåen. Strik 2 m sammen i
slutningen af 1. og 2. pind, strik 2 m ret sm i bagerste maskebue i begyndelsen af 2. og 4. pind. Gentag denne indtagningsomg
med 3 omg’s mellemrum 1 gang, med 2 omg’s mellemrum 1 gang, derefter med 1 omg’s mellemrum til der er 16 m tilbage. Strik
1 omg efter sidste indtagning. Tå: Sæt m over på 2 p. Stik begge p ned i hullet og vend arb om, sådan at du får vrangsiden ud.
Tag en m fra hver p og strik dem sammen til 1 m, næste m strikkes på samme måde, træk den først strikkede m over, gentag til
der ikke er flere m. Bryd garnet og hæft enderne. Strik en sok mere.
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