Strømper med Snoninger
No. 2004-193-9102

Materialer
1 (1) 2 nøgler af 100 g Dolce Sock Wool
Dots fv 03
Strømpepinde 3 mm
Hjælpepind til snoninger
Maskemarkører

Strikkefasthed
28 masker på 10 cm i glatstrik

Opskriftsinformation
Strømperne strikkes rundt på strømpepinde
eller på rundpind med magic loop.
Der strikkes snoninger på hver 8. omgang.

Størrelse
Skostørrelse: 36-37 (38-39) 40-41
Fodlængde: ca 24 (26) 28 cm

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/stroemper-snoninger
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Side 1

Mønster (deleligt med 7 masker)
1. til 7. omgang: *1 vrang, 6 ret*, gentag fra * til * omgangen ud.
8. omgang: *1 vrang, sno 6 masker*, gentag fra * til * omgangen ud.
Sno 6 masker: Sæt 3 masker på hjælpepind foran arbejdet, strik 3 ret, strik de
3 masker på hjælpepinden ret.
Skaft
Slå 70 (77) 84 masker op og fordel på 4 strømpepinde.
Strik rundt i mønster. Begynd med den 4. omgang i mønsteret. Strik til skaftet måler
ca 12 (13) 14 cm. Slut med den 3. omgang i mønsteret. Bryd garnet.
Inddel til hæl og vrist
1. og 4. pind samles på 1 strømpepind = 34 (34) 41 masker til hæl, 2. og 3. pind
sættes på 2 strømpepinde = 36 (43) 43 masker til vrist (første og sidste maske er
vrang).
Kilehæl
Strik glatstrik, frem og tilbage, over hælens 34 (34) 41 masker, idet der på den første
pind strikkes 2 masker ret sammen i hver snoning = 29 (29) 35 masker.
Strik til 18 (20) 22 pinde glatstrik. Slut med en vrangpind.
NB Sæt en markør midt på hælen efter 14 (14) 17 masker. Herfra tages mål til foden
før indtagning til tåen.
Strik hæl-indtagningen således:
1. pind (retten): Strik til der er 8 (8) 9 masker tilbage, 2 drejet ret sammen, 1 ret,
vend.
2. pind (vrangen): Strik til der er 8 (8) 9 masker, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend.
3. pind (retten): Strik til der er 7 (7) 8 masker tilbage, 2 drejet ret sammen, 1 ret,
vend.
4. pind (vrangen): Strik til der er 7 (7) 8 masker, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend.
Fortsæt med at strikke 1 maske mindre før indtagning, til alle masker på pinden er
strikket.
På næste omg strikkes der 14 (13) 14 masker op på hver side af hælkappen. Fordel
hæl-maskerne på 2 strømpepinde.
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Side 2

Kile
Der strikkes rundt med glatstrik under foden og mønster over vristen.
Sæt en markør i hver side ved overgangen mellem hælkap og vrist.
Tag ind til kile således: Strik til 2 masker før markøren, strik 2 ret sammen, strik
vristens masker med mønster, til den anden markør, strik 2 drejet ret sammen, strik
omgangen ud.
Strik 1 omgang.
Tag ind på hver 2. omgang til der er 29 (31) 33 masker glatstrik.
Fod
Strik lige op til arbejdet måler ca 19 (20,5) 22 cm fra mærket på hælen = 5 (5,5) 6 cm
til tå. Slut med den 3. omgang i mønsteret.
Tå
Strikkes i glatstrik.
1. omgang: strik 2 masker ret sammen i hver snoning = 31 (37) 37 masker, på
vristen og 29 (31) 33 over foden = 60 (68) 70 masker.
På størrelse 36-37 og 40-41 tages der 1 maske ind på hver side af vristen = 56 (68)
68 masker.
Sæt en markør i hver side med 28 (34) 34 masker på hver side af fod og vrist.
Fordel på 4 pinde: 14 (17) 17 masker på hver pind.
Begynd indtagninger således:
1. omgang:
1. strømpepind: Strik til der er 3 m tilbage, 2 ret sm, 1 ret.
2. strømpepind: 1 ret, 2 dr ret sm, strik pinden ud.
3. strømpepind: Strik til der er 3 m tilbage, 2 ret sm, 1 ret.
4. strømpepind: 1 ret, 2 dr ret sm, strik pinden ud.
2. omgang:
Ret.
Gentag indtagningerne i hver side på hver 2. omgang til der er 20 (20) 22 masker
tilbage i alt.
Finish
Luk alle masker af.
Sy hullet sammen med maskesting.
Strik en strømpe magen til.
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Side 3

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
God fornøjelse
#hobbiibesign #hobbiistrømpermedsnoninger

Se vejledning på næste side.
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Side 4

Vejledning – Strik rundt på 4 pinde

1. Pas på at arbejdet ikke drejer, man
skal kunne se opslagskanten hele
vejen rundt.

2. Strik videre med strømpepinden, så
halvdelen af maskerne sidder på en
pind.

Vejledning - hælen

3. Strik glatstrik frem og tilbage

5. Fordel maskerne på fire pinde.
Hælen set bagfra,

4. Strik vende-pinde for at forme hælen

6. Og hælen set fra siden. Tag ind til
kile på hver side af markørerne.
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Side 5

Vejledning  - foden

7. Sæt en markør midt på hælen.
Herfra måles foden før indtagninger til
tåen
Vejledning - Tåen

8. Sæt en markør i hver side. Det skal
være lige over markørerne i kilen

9. Tag ind på hver 2. omg til der er 20 m
tilbage

10. Sy hullet sammen med maskesting
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Side 6

