
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Juliana Yeo 

Korrekturlæsning: Jill Gray & Helen Birch 

Copyright: Strikkeopskrifterne må ikke 

strikkes med henblik på salg. 

Reproduktion af denne publikation er underlagt 

reglerne for copyright af  



B L O M S T R I N G 
 

 

Kollektionen med blomstermotiver af Juliana Yeo består af strømpe og sjalsmønstre 

inspireret af den delikate palette af sarte blomsterfarver. De fantastiske sjalsmønstre 

er elegante og iøjnefaldende, og passer til alle årstider. De tre strømpemønstre 

bringer et strejf af elegance til kollektionen med de intrikate print fra Signature 4 

Ply. 

 
 

 



P E R F E K T    A R R A N G E R E T 
 

 

Florist Kollektionen tilføjer et strejf af charme og nostalgi til vores 

prisvindende udvalg af Signature 4 Ply. Paletten spænder fra 

pæoners dragende farver til de klare farver på digitalis, et perfekt 

match.     
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Må ikke tørretumbles 

Træk i facon i våd tilstand 
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Foxglove 
802 

Honeysuckle 
234 

English Rose 
806 

Lisianthus 
281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dusty Miller 
129 

Sweet Pea 
517 

Peony 
800 

Violet 
731 

Delphinium 

 
805 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forget-Me-Not 
801 

Cornflower 
325 

Gypsophila 
803 

Hydrangea 
335 



G E N E R E L I N F O R M A T I O N 
 

 

S T R I K K E F A S T H E D   

Det er vigtigt at ramme strikkefastheden, som er opgivet i mønstret, for at opnå det ønskede 

resultat. Indled med at lave en strikkeprøve og mål antallet af masker i bredden og antallet af 

omgange i højden. 

Hvis der er for mange masker ift. den opgivne strikkefasthed, strikkes der for stramt, og 

det er nødvendigt at skifte til en større strikkepind. Hvis der er for få masker, strikkes 

der for løst, og det er nødvendigt at skifte til en mindre strikkepind. 

Oplysningerne i mønstret er for den første størrelse, og de større størrelser står i parentes. 

Hvis der kun er en enkelt figur eller et enkelt tal, anvendes de samme instruktioner til alle 

størrelser. Gentag instruktionerne i parentes sv.t. det antal der er opgivet. 

 

A T  S T R I K K E  E F T E R  D I A G R A M   

Diagrammer læses fra højre mod venstre, når arbejdets retside er ind 

mod dig selv. Fra vrangsiden læses diagrammet fra venstre mod højre. 

 

P R I K K E N  O V E R  I - E T  

Når dit strikkeprojekt er færdigt, er det essentielt at vaske og blokke arbejdet. 

Det færdige strikkeprojekt, strækkes og fastgøres med nåle, i den rette facon 

ift. de mål, der er opgivet opskriften. Dæk til med et håndklæde til det er tørt. 

Vaskeoplysninger er opgivet på banderolen. 

 
V A S K E I N S T R U K T I O N E R   



F O R K O R T E L S E R 
 
 
 

 

beg begynd(else) 

ca cirka 

cm centimeter 

fm flyt maskemarkør fra venstre til højre pind 

gb garnet bagved 

gent gentag 

gf garnet foran 

gl glatstrik 

Indt indtagning(er) 

la tag næste maske løs af, som retmaske 

la vr tag næste maske løs af, som vrangmaske 

lls løft, løft, strik. Før venstre pind ind 

gennem maskerne én og én fra venstre, 

og strik de 2 masker sammen 

m maske 

mm millimeter 

omv glat omvendt glatstrik (1 omg vrang, 1 omg ret) 

omg omgang 

pm placér markør 

r ret 

retstr retstrik 

rs retsiden 

 

so slå om 

s4f Sæt de 2 næste m på en hjælpepind foran arbejdet. 
Strik 2 m. Strik de 2 m på hjælpepinden 

s6f Sæt de næste 3 m på en hjælpepind foran 

arbejdet. Strik 3 m. Strik derefter de 3 m på 

hjælpepinden 

s6b Sæt de næste 3 m på en hjælpepind bag 

arbejdet. Strik 3 m. Strik derefter de 3 m på 

hjælpepinden  

udt udtagning(er) 

vr vrang 

vrs vrangsiden 

 

2r sm strik 2 m ret sammen 

2vr sm strik 2 m vrang sammen 

3r sm strik 3 m ret sammen 

3dr r sm strik 3 m drejet ret sammen gennem bageste 
maskeled 

3vr sm strik 3 vrang sammen



 



 
 

SVÆRHEDSGRAD  
 

M Å L   
Til skostørrelse 36-38/38-40/40-42  

Længde (ribkant til hæl) 24cm 

Fodens længde 23cm eller justérbar 

Fodens længde er opgivet for størrelse 

36-38, tilpas længden sv.t. de andre 

størrelser. 

 

G ARN 
West Yorkshire Spinners - Signature 4 Ply 

Delphinium (805) 1 x 100g 

 

MA T E R I A L E R   
Strømpepinde 2.5mm 

 Maskemarkører 

En stramajnål eller uld nål 

 

S T R I K K E F A S T H E D  
30 masker and 44 rækker på 10*10cm 

med strikkepind 2.5mm 

 

 S T R Ø M P E R  M E D  H U L M Ø N S T E R   



 

S T R Ø M P E R  M E D  H U L M Ø N S T E R   
 

NOTE 

Billedet viser den mindste størrelse. Hvis du strikker de andre 

størrelser, vil farvespillet i garnet arte sig anderledes, når du strikker 

med Florist meleret garn farver. 

 
STRØMPER (LAV 2 ENS) 

Brug 2.5mm strømpepinde. Slå 60 [64:68] m løst op med din 
foretrukne metode. Fordel maskerne jævnt på de 4 pinde. 

 

Omg 1: (2r, 2vr) gent omg ud. 

Gentag til ribben måler 3.5cm. 

 
Skaft 

Omg 1 - 7: r 

Omg 8: 52 [56:60] r, so, 3dr r sm, so, 5r. 

Dette danner hulmønstret bagpå. 

Omg 9 og efterfølgende ulige omgange strikkes ret 

Omg 10: som omg 8. 

Omg 12: 50 [54:58] r, so, 3r sm, so, 1r, so, 3dr r sm, so, 

3r. 

Omg 14: 49 [53:57] r, so, 3r sm, so, 3r, so, 3dr r sm, so, 

2r. 

 

 

 

Omg 16: 48 [52:56] r, so, 3r sm, so, 5r, so, 3dr r sm, so, 1r. 

Omg 18: 22 [24:26] r, so, 3dr r sm, so, 22 [24:26] r, so, 3dr r 

sm, so, 7r, so, 3r sm, so. 

Dette danner hulmønstret foran. 

 

Omg 20: 22 [24:26] r, so, 3dr r sm, so, 23 [25:27] r, so, 3dr r sm, so, 

5r, so, 3r sm, so, 1r. 

Omg 22: 20 [22:24] r, so, 3r sm, so, 1r, so, 3dr r sm, so, 

22 [24:26] r, so, 3dr r sm, so, 3r, so, 3r sm, so, 2r. 

Omg 24: 19 [21:23] r, so, 3r sm, so, 3r, so, 3dr r sm, so, 22 

[24:26] r, so, 3dr r sm, so, 1r, so, 3r sm, so, 3r. 

Omg 26: 18 [20:22] r, so, 3r sm, so, 5r, so, 3dr r sm, so, 23 

[25:27] r, so, 3dr r sm, so, 5r. 

Omg 28: 17 [19:21] r, so, 3r sm, so, 7r, so, 3dr r sm, so, 22 

[24:26] r, so, 3dr r sm, so, 5r. 

Omg 30: 16 [18:20] r, (so, 3r sm, so, 1r) to gange, (so, 3dr r 

sm, so, 1r) to gange, 18 [20:22] r, so, 3r sm, so, 1r, so, 3dr r 

sm, so, 3r. 

Omg 32: 15 [17:19] r, (so, 3r sm, so, 1r) to gange, 2r, (so, 3dr r 

sm, so, 1r) to gange, 16 [18:20] r, so, 3r sm, so, 3r, so, 3dr r 

sm, so, 2r. 

Omg 34: 14 [16:18] r, (so, 3r sm, so, 1r) to gange, 1r, so, lls, 1r, 

(so, 3dr r sm, so, 1r) to gange, 14 [16:18] r, so, 3r sm, so, 5r,  

so, 3dr r sm, so, 1r. 

Omg 36: 13 [15:17] r, (so, 3r sm, so, 1r) to gange, 3r sm, so, 1r, 

so, lls, 1r, (so, 3dr r sm, so, 1r) to gange, 12 [14:16] r, so, 3r sm, 

so, 7r, so, 3dr r sm, so. 

Omg 38: 14 [16:18] r, (so, 3dr r sm, so, 1r) to gange, 2r sm, 

so, 2r, (so, 3r sm, so, 1r) to gange, 14 [16:18] r, so, 3dr r 

sm, so, 5r, so, 3r sm, so, 1r. 

Omg 40: 15 [17:19] r, (so, 3dr r sm, so, 1r) to gange, 2r, 

(so, 3r sm, so, 1r) to gange, 16 [18:20] r, so, 3dr r sm, so, 

3r, so, 3r sm, so, 2r. 

Omg 42: 16 [18;20] r, (so, 3dr r sm, so, 1r) to gange, (so, 3r sm, 

so, 1r) to gange, 18 [20:22] r, so, 3dr r sm, so, 1r, so, 3r sm, so, 

3r. 

Omg 44: 17 [19:21] r, so, 3dr r sm, so, 7r, so, 3r sm, so, 22 

[24:26] r, so, 3dr r sm, so, 5r. 

Omg 46: 18 [20:22] r, so, 3dr r sm, so, 5r, so, 3r sm, so, 

23 [25:27] r, so, 3dr r sm, so, 5r. 

Omg 48: 19 [21:23] r, so, 3dr r sm, so, 3r, so, 3r sm, so, 22 

[24:26] r, so, 3r sm, so, 1r, so, 3dr r sm, so, 3r. 

 

 

 

 



 

Omg 50: 20 [22:24] r, so, 3dr r sm, so, 1r, so, 3r sm, so 
22 [24:26] r, so, 3r sm, so, 3r, so, 3dr r sm, so, 2r. 

Omg 52: 22 [24:26] r, so, 3dr r sm, so, 23 [25:27] r, 

so, 3r sm, so, 5r, so, 3dr r sm, so, 1r. 

Omg 54: 22 [24:26] r, so, 3dr r sm, so, 22 [24:26] r, 

so, 3r sm, so, 7r, so, 3dr r sm, so. 

Omg 56: 48 [52:56] r, so, 3dr r sm, so, 5r, so, 3r sm, 

so, 1r. 

Omg 58: 49 [53:57] r, so, 3dr r sm, so, 3r, so, 3r sm, 

so, 2r. 

Omg 60: 50 [54:58] r, so, 3dr r sm, so, 1r, so, 3r sm, 

so, 3r. 

Omg 62: 52 [56:60] r, so, 3dr r sm, so, 5r. 

Omg 64: Som omg 62. 

Næste 7 omg: glatstrik 

 

Hælklap 

Næste omg: 7 [8:9] r, sæt de resterende 8m på strømpepind 2, 

sæt de første 7 [8:9] m strømpepind 3 til strømpepind 2 (30 

[32:34] m), sæt se resterende masker på strømpepind 1. 

Vend arbejdet. 

hæl klappen strikkes nu over de 30 [32:34] m på strømpepind 
1, som følger: 

Omg 1: 1la vr, 29 [31:33] vr, vend. 

Omg 2: 1la r, 29 [31:33] r, vend. 

Gent disse 2 omg 13 [14:15] gange til der er strikket 

28 [30:32] omg. 

 
Vend hælen 

Lav hælens indtagninger på følgende måde: 

Omg 1: 1la vr, 16 [17:18] vr, 2vr sm, 1vr, turn.  

Omg 2: 1la r, k5, lls, 1r, vend. 

Omg 3: 1la vr, 6vr, 2vr sm, 1vr, vend. 

Omg 4: 1ls r, 7r, lls, 1r, vend. 

Fortsæt på denne måde og stik en ekstra r eller vr m for 

hver omg til masker på hæl klappens er brugt. 18 [20:20] 

m. 

 

Indtagninger 

Med en ny pind samles 15 [16:17] m op langs siden af hæl klappen. 

Brug en anden strikkepind til at strikke de  30 [32:34] m på forsiden 

af strømpen. 

Med endnu en ny pind samles 15 [16:17] m op langs den anden 

side af hæl klappen. 

Strik de 9 [10:10] første m på hælen og placér en markør. Dette er midt på 

hælen, og markerer nu begyndelsen af omgangen. Der er i alt 78 [84:88] m. 

 

Nu strikkes der igen rundt, som følger: 

Omg 1: 22 [24:25] r, 2r sm, 30 [32:34] r, lls, Strik r omg ud,  76 

[82:86] m  

Omg 2: r 

Omg 3: 21 [23:24] r, 2r sm, 30 [32:34] r, lls, Strik r omg ud,  76 

[82:86] m 

Omg 4: r 

Fortsæt med at tage 2 masker ind på hver anden omg, til der 

er  60 [64:68] m tilbage. 



 

Foden 

Fordel m jævnt på de 4 pinde 

Næste omg: r 

Strik glatstrik til arbejdet måler 20cm fra hælen. Strømpens 
længde kan også tilpasses individuelt ved at strikke 3cm 
kortere end din fod. 

 
Tåen 

Omg 1: 12 [13:14] r, 2r sm, 2r, lls, 24 [26:28] r, 2r sm, 

2r, lls. R pinden ud. 56 [60:64] m. 

Omg 2: r 

Omg 3: 11 [12:13] r, 2r sm, 2r, lls, 22 [24:26] r, 2r sm, 

2r, lls, r pinden ud. 52 [56:60] m. 

Omg 4: r 

Fortsæt på denne måde til der er 28 [32:36] m tilbage. 

Næste omg: 7 [8:9] r. Placér 28 [32:36] m på en 

stump tråd, eller på en maskewire. Klip tråden med 

en 30 cm lang ende. Vend strømpen på vrangen. 

 

3 pinds aflukning 

Overfør de 28 [32:36] m på 2 strikkepinde. Fordelt 

14 [16:18] m på hver pind, så hver halvdel har 

masker fra hhv. over- og underside af foden. 

Læg de 2 pinde tæt ved siden af hinanden, og strik med en 

tredje pind. Strik de to første masker på hver pind (over og 

underside af foden) sammen. Gentag. Træk den først 

strikkede m henover den du lige har strikket. Gentag til du har 

én m tilbage på pinden. Træk tråden gennem masken. 

 

Hæft alle ender og vask iht. vaskeinstruktionerne  
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W E S T  Y O R K S H I R E  S P I N N E R S   
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