Strømper med hulmønster
i Mayflower 1 Class

1022-1
Strømper med hulmønster

Str: 36/37 (38/39) 40/41
Materiale: Mayflower strømpegarn. 100 (150) 150 gr.
Pinde: Strømpepinde nr. 3
Str. 36/37 (38/39) 40/41
Materiale: Mayflower strømpegarn: 100 (150) 150 gr.
Pinde: Strømpepinde nr. 3
Forkortelser:
So = slå om pinden
1 enk = enkeltindtagning: tag 1 m løs af, strik 1 r
og træk den løst aftagne m over
2 r sm = strik 2 m ret sammen
1 db = dobbeltindtagning: tag 1 m løs af, strik 2 r
sm og træk den løst aftagne m over
Hulmønster med snoning: (maskeantal delbart
med 11)
1. omg: * 6 r, so, 1 enk, 1 r, 2 r sm, so, gentag fra
*
2. og alle lige omg: ret
3. omg: * 7 r, so, 1 db, so, 1 r, gentag fra *
5. omg: * 6 r, so, 1 enk, 1 r, 2 r sm, so, gentag fra
*
7. omg: * sæt 3 m på en hjælpepind foran arb.,
strik 3 r og derefter m på hjælpepinden ret, so, 1 r,
so, 1 db, so, 1 r, gentag fra *
Gentag disse 8 p
Skaft: Slå 66 m op på p nr. 3 og strik 10 omg. rib
1 r, 1 vr. Fortsæt i hulmønster og strik lige op til
arb. måler ca. 14 cm. Slut med en 4. omg. i
mønsteret.
Hæl: Strik glat over de første 39 m på omg, idet
der i midten af hver snoning strikkes 2 r sm = 35
m.
Slå om, vend og strik vrang tilbage til omgangens
begyndelse, vend.
Strik 33 r, vend, so
31 vr, vend, so
30 r, vend so
Fortsæt på denne måde med at strikke 1 m
mindre før hver vending, til der strikkes over 17 vr,
vend, so.
På næste p strikkes 16 r, strik derefter omslagene
ret sammen med den følgende maske 8 gange,
vend, so.

Strik 25 vr, strik omslagene dr vrang sammen
med den følgende maske 8 gange, vend, so.
25 r, vend, so.
16 vr, vend, so.
16 r, strik omslaget og den følgende m ret
sammen, vend, so.
17 vr, strik omslaget og den følgende m ret
sammen, vend, so.
Fortsæt på denne måde med at strikke 1 m mere
med før hver vending, til der strikkes over 29 vr.
Vend, so.
På næste p strikkes 30 ret, strik omslagene ret
sammen med den følgende maske 3 gange og
fortsæt nu rundt over alle masker, idet mønsteret
fortsættes over de sidste 27 m på omgangen =
ovenpå foden.
Fod: Fortsæt i glat over de 35 m under foden og i
mønster over de 27 m ovenpå foden = 62 m. Når
foden måler 18½ (20) 21 cm. målt fra midten af
hælen, lukkes til tå.
Tå: Fordel maskerne således, at der ligger 31 m
glat under foden og 29 m ovenpå foden = 2 m
glat, 27 m glat over hulmønsteret (= 25 m, idet der
i midten af de to resterende snoninger strikkes 2
ret sammen), 2 m glat. På 1. omg strikkes kun
indtagninger under foden: Fra omg.’s begyndelse
strikkes 1 ret, 2 r sm, strik 25 m (under foden), 2
dr r sm, 30 r.
De øvrige indtagninger strikkes på hver 2. omg: 1
r, 2 r sm, 23 r (under foden), 2 dr r sm, 2 r, 2 r sm,
23 r (på oversiden af foden), 2 dr r sm, 1 r.
Fortsæt med at tage ind på denne måde, således
at maskeantallet under foden og på oversiden af
foden formindskes, til der er 26 m på omg. På
næste omg. strikkes alle m 2 r sm. Bryd garnet,
træk det gennem de resterende 13 m og hæft
ende.

