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18-04
BABYSOKKESKO
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
LERKE PLUSS 53 % merinoull,
47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 80 meter

DESIGN

Grethe Almås

STØRRELSER

0-3 (6-9) 12-16 mnd

GARNFORBRUK
Kitt 2425 /
Halvbleket hvit 0017 1

(2)

2

nøster

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 4

TILBEHØR

2 knapper

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
Legg opp 24 (26) 30 m på strømpep nr 4 og strikk 22 (24)

MONTERING

28 omganger vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Sy sammen hælen slik: Stikk nålen inn i siste m på motsatt side,

Størrelse 6-9 mnd: På siste omgang økes 1 m = 27 m.

stram til. Det blir en rund åpning.

Sett ett merke i begynnelsen av arbeidet = midt bak.

Stikk nålen inn i den midterste m (som ble felt av), stram til.

Strikk 8 (9) 10 m r, og strikk videre over de midterste 8 (9)

Sy sammen i hælen med skjulte sting.

10 m (= vristm) slik:

Sy sammen midt bak.

Strikk 13 (15) 19 p fram og tilbake i vrangbordstrikk som før.
Første og siste m er kantm og strikkes hele tiden r.

BÅND

Fortsett langs venstre side av vristm og strikk opp 6 (7) 8 m,

Høyre sokkesko. Strikk opp 4 m på strømpep nr 4 på venstre

strikk r over de neste 8 (9) 10 m = midt bak.

side i første rille (se bilde på neste side).

Snu, og strikk 22 (25) 28 m r, strikk opp 6 (7) 8 m langs høyre

Strikk 16 (18) 20 p r (= 8 (9) 10 riller). Fell av.

side av vristm, strikk 8 (9) 10 r = 36 (41) 46 m (= midt bak).

Fest båndet i motsatt side av vristm, med en knapp.

Snu og strikk 8 (10) 12 p r over alle m (= 4 (5) 6 riller).
Snu og strikk videre slik: Strikk 21 (24) 27 m r, *2 r sammen, snu,

Strikk en sokkesko til på samme måte, men strikk opp m til

ta 1 m r løs av, strikk 6 (7) 8 r, 2 r sammen, snu, ta 1 m løs av,

båndet fra motsatt side.

strikk 6 (7) 8 r* gjenta fra *-* til det gjenstår 16 (17) 18 m på p.
Fell av med r m fra retten.
Klipp av garnet (la tråden være litt lang).
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For mer inspirasjon
følg meg gjerne
på Instagram
@__perlemor__
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Garn brukt
i denne oppskriften

LERKE PLUSS
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE PLUSS er et mykt og slitesterkt helårsgarn i fin merino-bomulls-blend. Dette
er et godt alternativ til alle typer strikkeplagg og når du synes ren ull er for varmt.
Lerke Pluss er et supert garnvalg til kardigans, gensere, kofter og tilbehør til både
voksne og barn, og det er like fint til både
strikking og hekling. Vi anbefaler Lerke Pluss
til alle typer babyklær og –tepper også.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften.
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18
50 gram = ca 80 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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