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Opskrift på Jule Strømper. 

 

 

 

 

 

 

Dame størrelser. 

 

36/37 38/39 40/41 

56 m 60 m 60 m 

 

 

Vælg størrelse. 

Opskrift er strikket i størrelse 36/37. 

 

 

På 2 strømpe pinde nr. 3 slå det ønskede antal masker op. Den ene pind trækkes forsigtig ud, og alle 

de ny opslåget masker er nu alle på en pind. Start med at strikke rib samtidig med at maskerne 

fordeles på 4 strømpe pinde og der strikkes med den 5. Efter den første omgang er alle maskerne 

fordelt 14 m (15 m) 15 m på hver deres pind. På 2. omgang strikkes den første og den sidste maske 

lige efter hinanden for at forme en cirkel, men pas på ikke at dreje strikketøjet så der strikkes drejet. 

Strik kant i rib * 1 ret, 1 vrang * gentag fra * til * til ribben har det ønskede mål. 

Dernæst, hvis det ønskes kan der skiftes til strømpe pinde nr. 3,5. 

Der strikkes nu glatstrikning til strømpeskaftet har den ønskede længde. 
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Hælen. 

Begyndelsen og slutningen på omgangen starter og slutter midt på, hvad der senere er undersiden 

af foden. Afmærk begyndelsen af omgangen med en maskemarkør eller et stykke garn i en kontrast 

farve. 

Den bagerste den af hælen strikkes med halvdelen af maskerne 56 m, (60 m), 60 m.   

28  m i alt, 14 m fra pind 4 og 14 m fra pind 1.  

Strik 14 (15) 15 pinde i glatstrik frem og tilbage og slut med en vrang pind. 

I begyndelsen af hver pind løftes den første maske af. På ret pinden løftes masken ret af og på vrang 

sinden løftes masken vrang af.  

Maskerne der løftes af på denne måde skal senere samles op langs kilen og strikkes som en del af 

hælen. 

 

Næste pind strikkes i ret. Når halvdelen af maskerne 14 (15) 15 er strikket, sættes en tråd i en 

kontrast farve eller maske markør. Strik derefter 2 m ret , 2 m ret sammen, 1 m ret efter tråden. 

Vend strikketøjet.  

 

Næste pind vrang: løft første vrang maske fra venstre til højre pind. Strik vrang til markøren/tråden.  

Efter markøren 2 vrang , 2 vrang  sammen, 1 vrang. Vend strikketøjet igen. 

 

Der er nu formet et hul mellem 2 m på begge pinde.  

 

*Ret pind : Løft 1. m ret fra venstre til højre pind. Strik, til 1 maske før hullet og strik 1. maske før og 

1. m efter hullet sammen i drejet ret. Strik 1 ret og vend strikketøjet igen. 

 

Vrang pind :  Løft 1. m vrang fra venstre til højre pind  

Strik vrang  til  1 maske før hullet. De 2 masker på hver side af hullet strikkes sammen i vrang .Strik 

1 m vrang og vend strikketøjet igen*. 

 

Disse 2 rækker gentages til `hullet´ er væk. Der sluttes med en vrang pind.  

Sæt de 2 x14 masker, som ikke er blevet strikket med på en pind. 
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Med vrang siden af hælen op, samles nu 14 masker i side 1 og 2.  

Resten af strømpen strikkes i ret. 

 

Omgangen starter, hvor maskerne fra side 2 er samlet op.  

1. pind strikkes ret. Der sættes en tråd /markør som markere begyndelsen af omgangen. 

2. pind de opsamlede masker strikkes drejet ret. 

3. pind: de 2 første og de 2 sidste masker løftes over uden at blive strikket. 

4. pind: er den anden side af de opsamlede masker og den strikkes også drejt ret. 

 

Næste omgang strikkes til hvor de 2 x 2 masker fra den tidligere omgang blev løftet over. De samles 

nu op og strikkes. Strik resten af omgangen til markøren.  

Der er nu 70 m (84m ) 80 masker i alt. 

 

Hælen er ved at tage form og der skal nu til at tages ind. 

1. Omgang starter ved at strikke til enden af den 1. pind af de opsamlede masker er strikkes de 

2 sidste masker sammen. Der strikkes til de første 2 masker på den anden pind af de 

opsamlede masker. De 2 masker strikkes sammen i drejet ret. 

 

2 . omgang strikkes uden indtagning. 

 

1. og 2. omgang gentages til der er det samme antal masker som inden begyndelsen på hælen 14, 

(15), 15. 

 

Tå 

Mål strømpen på foden og begynd indtagning til tåen, når der er strikket, så strømpen måler til midt 

på storetåen. 

 

1. omgang.  Start ved omgangens begyndelse og * strikke de sidste 2 masker sammen på hver 

af de 4 pinde*.  

2.  omgang:  * strik næste omgang uden indtagning*. 
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Gentag disse 2 omgange indtil der er halvdelen af maskerne tilbage, i denne valgte 

størrelse 28 masker. 

 

Med halvdelen af maskerne tilbage forsæt ved omgangens begyndelse med at strikke de 

sidste 2 masker på hver pind sammen til der er 2 masker tilbage på hver pind. 

Bryd garnet og træk garnet igennem de sidste 8 masker og stram til. 

 

 

Hæft de løse ender og strik den anden strømpe magen til.          


