Strømper med hulbort - Selma fra Permin
Garn: ca. 60 (60) 70 (70) g. Selma fra Permin
Pinde: strømpepinde 3 mm
Strikkefasthed: 24 m i glatstrik = 10 cm.
Størrelse: 38 (40) 42 (44)
Fodlængde: ca. 25 (26) 29 (30) cm.
Slå 52 (56) 60 (64) m op og fordel dem på 4 pinde. Strik en kant
med hulmønster:
1.-4. omgang: *1vr, 3 r*, gentag *-* omgangen rundt.
5. omgang: *1 vr, strik de følgende 3 m således træk 3. m på
venstre pind hen over 1. og 2. m (helt ud over pinden), strik 1 r,
slå om, 1 r* Gentag *-* omgangen rundt.
Strik 1.-5. omgang i alt 5 gange.
Fortsæt derefter i glatstrikning (r) til skaftet måler 14 (16) 18 (18)
cm.
Hæl: Strik hælen over de midterste 26 (28) 30 (32) masker. Saml hælmaskerne på én pind. Strik frem og
tilbage i glatstrikning – dog strikkes de 3 første og de 3 sidste masker på hver pind ret. Strik til arbejdet
måler 5,5 (6) 6 (6,5) cm.
Strik 15 (16) 17 (18) r, 2 r sammen, 1 r, vend.
Strik 6 (6) 6 (6) vr, 2 vr sammen, 1 vr, vend.
Strik 7 (7) 7 (7) r, 2 r sammen, 1 r, vend.
Strik videre med 1 m mere før hver indtagning, ind til alle maskerne er stikket.
Saml 14 (14) 15 (15) m op på hver side af hælen. Strik retstrik over alle maskerne. De masker, du har samlet
op skal strikkes drejet r på første omgang.
Kilehæl: Nummerer pindene fra 1 til 4, idet du begynder midt på hælen.
1. p: Strik til der er 3 m tilbage, strik 2 r sammen, 1 r.
2. og 3. p: Strik r.
4. p: Strik r, tag 1 m løst af, 1 r, træk den løse m over. Gentag indtagningerne på hver 2. omgang, til du har
samme antal masker tilbage, som du slog op.
Strik videre i glatstrikning til hele foden måler ca. 21 (23) 24 (25) cm. Målt fra hælens yderkant (sokken skal
dække lilletåen). Derefter tages ind til tå.
Tå: Benyt samme nummerering af pindene som til hælen. Tag ind på denne måde:
1. og 3. p: Strik til der er 3 m tilbage, strik 2 r sammen, 1 r.
2. og 4. p: 1r, 1 m løst af, 1 r, træk den løse m over.
Gentag indtagningerne på hver 2. omgang til der er 8 (8) 8 (8) m tilbage. Bryd garnet og træk det gennem
maskerne og hæft.
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