Glomma - Hæklede sokker
No. 1004-201-2813
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Side 1

Materialer
2 nøgler Woolpower Print fv 101

Størrelse
Skostørrelse: 28/30 (32/34, 36/38, 40/42)
Fodlængde: ca 18 (21, 24, 28) cm

Hæklenål 6 mm

Hæklefasthed
Garnkvalitet

12 m x 12 omg på 10 cm i mønster
12 m x 14 omg/rk på 10 cm i fastmasker

Woolpower, Happy Sheep
100% Wool/ 100 g = 160 meter

Opskriftsinformation

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/glomma-haekledesokker

Sokkerne hækles i mønster i skaftet og
langs vristen. Hælen og under foden hækles
fastmasker. Garnet er ren uld og derfor ikke særlig
slidstærkt.
NB Køb 3 nøgler og der er nok til 2 par.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign

#hobbiiglomma

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Side 2

Mønster
Hækl 1 halvstangmaske (h-stgm) i det bageste maskeled, så der dannes 2 vandrette “led”
på retten.
Opskrift
Skaft, i mønster
Slå 22 (26, 30, 34) lm løst op og saml ril en ring med en km og 1 lm.
Hækl 1 omgang h-stgm.
Fortsæt rundt i mønster til skaftet måler ca 6 (7, 8, 9) cm. Sæt en markør i hver side af
omgangens begyndelse = 11 (13, 15, 17) masker på hver side. Hækl til mærket til højre for
omgangens begyndelse.
NB Hækl, frem og tilbage, i fm over de 11 (13, 15, 17) masker og vend hver rk med 1 lm.
Hælkap i fastmasker
Hækl fm til hælkappen måler 4 (5, 6, 7) cm. Slut med en vrang-række.
NB Sæt en markør midt på hælen. Herfra tages mål til foden før indtagninger til tåen.
Hækl hæl-indtagningen, således:
1 lm, spring 1 maske over, hækl til der er 2 masker tilbage, 2 fm sammen = 2 masker ind.
Gentag denne række til der er 3 (5, 7, 9) masker. Slut i venstre side af arbejdet, set fra
retten.
NB Maskerne over vristen hækles fortsat i mønster, mens hæl og fod hækles i fastmasker.
Der er 23 (27, 31, 35) masker langs hælen, 11 (13, 15, 17) masker over vristen = 34 (40, 46,
52) på hele omgangen.
Fortsæt med at hækle rundt.
Vrist, fod og kile
1. omgang: : Hækl 8 (9, 10, 11) fm langs hælen-siden = 2 masker før markøren, hækl 2 fm
sammen, hækl mønster over vristen, hækl 2 fm sammen, hækl 8 (9, 10, 11) fm langs
hælen-siden, hækl fm til 2 masker før markøren i den anden side, = 2 masker ind = 32 (38,
44, 50) masker.
2. omgang: Hækl fm til 2 masker før markøren, 2 fm sammen, hækl mønster over vristen,
hækl 2 fm sammen, hækl fm til 2 masker før markøren i den anden side, = 2 masker ind =
30 (36, 42, 48) masker.
Gentag den 2. omgang til der er 11 (13, 15, 17) masker på hver del = 22 (26, 30, 34) masker
i alt.
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Side 3

Fod
Hækl lige op til arbejdet måler ca 16 (18, 21, 24) cm fra mærket på hælen =
ca 3 (4, 4, 5) cm til tå.

Tå
Sæt 1 markør i hver side ved overgangen fra mønster til fastmasker = 11 (13, 15, 17)
masker på hver side.
Begynd indtagninger
*Hækl til 1 maske før markøren, hækl 2 masker sammen med fm*, gentag endnu 1 gang =
2 masker ind.
Gentag denne omgang ialt 5 (6, 7, 8) gange = 12 (14, 16, 18) masker.
Hækl 2 fm sammen i fm til der er 6 masker.
Bryd garnet og sy maskerne sammen.
Hækl en sok magen til.
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Side 4

