
Strikkede/filtede 
hjemmesko:  

 
 

Sko-str: 18-20 (22-24) 27- 29 (31-33) 35-37 (38-39) 

 
Materialer: 50 (100) 100 (100) 150 (150) g ensfarvet eller multifarvet Inca Wool fra Hjertegarn  
(100 % Highland wool, løbelængde 160 m/100 g).  

Pinde: Rundpind nr. 5. 

 
Strikkefasthed: 17 m i retstrikning på p nr. 5 = 10 cm.  
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden, ellers må du prøve med finere eller grovere pinde. 
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden. 
 
Hjemmeskoene er strikket helt i retstrikning (retst):  
Slå 38 (42) 45 (47) 52 (54) m op på p nr. 5, og strik retst.  
Strik lige op, til arbejdet måler ca. 10 (12½) 14 (16½) 17½ (18) cm.  
Luk 4 m af i hver side for alle str.  
Strik 6 (9) 10 (12½) 15½ (17) cm lige op.  
Nu begynder indtagning til tåen: Strik skiftevis 2 r og 2 r sm pinden ud. Strik 2 p uden indt. Strik 
skiftevis 1 r og 2 r sm p ud. Strik 2 p uden indt. Strik 2 r sm p ud. Strik 2 p uden indt.  
Tråden føres igennem de sidste masker, strammes til og brydes således, at der er garn nok til at sy 
skoens forside sammen. 
 
Montering: 
Sy skoen sammen foran (stop sammensyningerne et par pinde efter indtagningerne - resten er 
ombuk) og op bag hælen. 
 
Vaskes i maskine ved 40 grader og trækkes i facon i våd tilstand. Det kan være en god idé at tage 
dem på foden, så de får den rigtige facon. Derefter sættes de til tørre på et håndklæde.  
 
Efterfølgende kan hjemmeskoene vaskes ved 30 grader. 
 
Når skoene er tørre, kan sålen evt. behandles med latex, som forbedrer holdbarheden og gør dem 
mere skridsikre, eller der kan monteres skindsåler. 

 

Tips: Hvis du ønsker et højere skaft på hjemmeskoen, kan du starte med at slå lidt flere masker op 
og ved indtagning tage ind til det oprindelige maskeantal ifølge opskriften. 

Skoene kan f.eks. pyntes med hjerte i filt, som sys på skoen. 


