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Perlestrik-sokker 

 
 

Disse sokker er strikket med en rib i perlestrik. Det giver 

en god pasform, og en sok der sidder tæt til foden uden at 

stramme. Man kan tilpasse tåen, så den passer til ens fod.  

Det er den perfekte sok til daglig brug. 
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Perlestrik-sokker 
Størrelser: 37-39 (40-42) 

Garn: 2 nøgler strømpegarn. Fx ”Strømpegarn med sølvglimmer” fra Sokkegarn.dk, ”Arwetta” fra Filcolana, 

eller et andet strømpegarn. 

Man strikker skaft, hæl og tå i en kontrastfarve, men man kan også vælge at strikke sokkerne i en farve 

garn. Der skal bruges 70(80) g garn i alt til et par sokker. 

Garn 1: Garn i kontrastfarve 20(20) g garn 

Garn 2: Håndfarvet garn 50(60) g garn 

Pind: Strømpepinde str. 2,5  

Strikkefasthed: 10x10 cm = 32m x 44p 

Mønster:  

Omgang 1: 1 r. 1 vr. 

omgang 2: 1 vr. 2 r. 

Vendemasker: Jeg bruger teknikken ”German shortrow”. Der ligger flere videoer på YouTube med 

teknikken. Det strikkes således: 

Tag 1 m løs af, med garnet foran arbejdet. Træk garnet hen over højre pind, så der kommer en slags 

”dobbeltmaske”, og så garnet igen er på bagsiden. Dette gøres hver gang der står ”vend” fremover. 

Dobbeltmasken strikkes sammen som en maske, når du når til den. 

Opslagsteknik: Jeg bruger ”Old Norwegian cast on”-teknikken for at sikre en elastisk rib. 

 

Skaft:  

Slå 60(64) masker op, med garn 1 i kontrastfarven. Slå op med ”Old Norwegian cast on”. Fordel maskerne 

på 4 strømpepinde. Strik rundt i rib (2 r, 2 vr) til arbejdet måler 6(7) cm. Skift til garn 2. Strik 1 omgang mere 

i rib med den nye farve garn og fortsæt i mønsteret. På første omgang i mønsteret skal der øges med 0(2) 

m, jævnt fordelt. I alt 60(66) m på pindene. Når arbejdet måler 13(14) cm strikkes hælen således: 

 

Kilehæl:  

Nu skal der strikkes hæl. Skift til garn 1. Hælen strikkes over de næste 24(26) m og den skal strikkes i 

glatstrik (ret på retsiden, vrang på vrangsiden) resten af maskerne lader du hvile på de resterende to pinde, 

imens du bruger to pinde til at strikke hælen. Strik frem og tilbage til hælen måler 5(5,5) cm. Der sluttes fra 

vrangsiden. 

På næste pind, som er fra retsiden, skal du strikke vendemasker således: 

Strik 13(14) r. Tag 1 maske løst af, som skulle den strikkes r, strik 1 r og træk den løse maske hen over.  1 r, 

vend, vendemaske, 3 vr, 2 vr sm, 1vr, vend, vendemaske. Fortsæt på denne måde: 
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*strik hen til vendemaskehullet, tag 1 maske løst af, som skulle den strikkes r, strik 1 r og træk den løse 

maske hen over, 1 r, vend, vendemaske, strik vr hen til vendemaskehullet, 2 vr sm, 1 vr, vend, 

vendemaske* 

Gentag fra * til * til alle maskerne i siderne er brugt. Sidste pind strikkes fra vrangen. 

 

Foden: 

Nu skal der skiftes til garn 1, og samles 13(14) masker op på begge sider af hælen. Maskerne fra hælen, og 

de masker der samles op i siderne, skal strikkes ret, da de kommer til at være under foden. Det er også 

disse masker, du skal tage ind. Maskerne der har hvilet på de andre pinde, imens du strikkede hæl, skal 

fortsat strikkes i mønster. Vær obs på, at der skal startes med 1 r og derefter mønsteret, da det ellers 

bliver forskudt, fordi du har taget masker fra til hælen. 

Det gøres således:  

Her starter omgangens begyndelse, og der placeres en maskemarkør, når du kommer hen til de opsamlede 

masker igen. Hvis du placerer den nu, falder den bare af imens du strikker. Saml 13(14) m op med garn 1, 

langs højre side af hælen. Strik hælemaskerne ret, saml 13(14) masker op langs venstre side af hælen. 

Placer 2. maskemarkør 

Strik 1 r og strik derefter mønsterets første omgang hen til der, hvor der skal placeres 1. maskemarkør, lige 

før de første opsamlede masker. Placer 1. maskemarkør. Tag 1 maske løst af, som skulle den strikkes r, strik 

1 r og træk den løse maske hen over, 1 r. Strik r hen til 3 m før 1. maskemarkør. Strik 2 m r sammen, 1 r.  

Obs: Maskerne under foden, mellem de to maskemarkører strikkes ret på resten af sokken, og det er 

disse masker du reducerer med indtagninger. 

Fortsæt med at tage ind på denne måde på hver 2. omgang, indtil du igen har 60(66) m på pinden. Herefter 

strikker du videre til arbejdet, målt fra hælens slutning måler 22(24) cm eller ønsket længde. Det passer 

med, at når din sok lige dækker lilletåen, så skal der strikkes tå.  

 

Tå:  

Hvis du ønsker to ens sokker, og har en kort storetå, så strik denne tå. Hvis du har en storetå, der er 

længere end de andre tæer, så spring ned til ”Fodformet lukning” og strik den i stedet. 

Nu skal maskemarkørerne rykkes et par m ind i hver side af mønsterstrikket, så der kommer lige mange m 

imellem de to maskemarkører. Herefter skal der tages ind til tå således:  

Strik r til 3 m før 1. mm. 2 r sammen, 1 r. Flyt mm, 1 r, 2 r sammen. Strik r til 3 m før 2. mm. 2 r sammen, 1 r, 

flyt mm, 1 r, 2 r sammen. Tag ind på denne måde på hver 2. omgang i alt 5(6) gange. Derefter tages der ind 

på hver omgang til der er 14(18) m tilbage på pindene. Strik en omgang, hvor der strikkes 2 r sammen hele 

vejen rundt, og luk af ved at bryde garnet, og sy med en nål igennem alle masker. Hæft tråden godt på 

bagsiden.  
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Fodformet lukning: 

Hvis du har en lang storetå, kan det være en fordel at strikke sokker med fodformet lukning. Det gør, at du 

får en højre og en venstre sok, med plads til storetåen.  

Venstre sok: 

Nu skal maskemarkørerne rykkes et par m ind i hver side af mønsterstrikket, så der kommer lige mange m 

imellem de to maskemarkører. Herefter skal der sættes en mm ved lilletåen. Nu skal der tages ind således: 

Strik r til 3 m før mm ved lilletå. 2 r sammen, 1 r. Flyt mm, 1 r, 2 r sammen. Gentag disse indtagninger på 

hver 2. pind i alt 2(2) gange, og derefter på hver omgang, til du har 30(34) m tilbage.  

Nu skal der, på hver omgang, tages ind på samme måde ved mm ved storetåen, samtidig med at der stadig 

tages ind ved lilletåen. Fortæt med indtagninger på denne måde, til der er 12(16). 

Nu skal maskerne mellem de to mm fordeles på to pinde. En med maskerne under foden, og en med 

maskerne over foden. Disse masker fra begge pinde, skal nu strikkes sammen 2 og 2 samtidig med at der 

lukkes af. Bryd garnet og hæft ender.  

Højre sok 

Strikkes på samme måde som venstre, bare modsat.  

 

 

 

Opskriften er gratis, og må ikke sælges. Du må gerne dele den, give de færdigstrikkede sokker til andre, 

eller sælge dem.  

Hvis du tager billeder af dine strikkede sokker, vil jeg blive glad, hvis du bruger hashtagget #perlestriksokker 

og #hoffknitting 

Du må også gerne tagge mig på instagram med @hoffknitting 

 


