


Version 1

Tinne - tøfler

Hyggelige og varme tøfler med et sødt mønster på hælen. Du strikker dem i raggsokgarn fra tåen og op. Den perfekte julegave! 
 

GARN Raggi (70 % uld superwash, 30 % polyamid, Ca 100 g = 150 m) 
GARNALTERNATIV Manos del Uruguay Alegria Grande (75 % merinould superwash, 25 % polyamid. Ca 100 g = 180 m)  
STRIKKEFASTHED Ca 18 m x 23 p i glatstrikning på p 4,5 mm = 10 x 10 cm 
STØRRELSER 34–35 (36–37) 38–39 (40–41) 42–43 (44–45) 
TØFLENS FODLÆNGDE Ca 21,5 (23) 24,5 (25,5) 27 (28) cm 
GARNFORBRUG Ca 100 g (fv 15182, Tweedy Forest)  
STRØMPEPINDE 4,5 mm 
TILBEHØR 4 markører  
SVÆRHEDSGRAD * 
 

FORKLARINGER 
Ud1v (u1v): Saml tråden mellem to masker op forfra med venstre pind og strik tråden drejet ret.  
Ud1h (u1h): Saml tråden mellem to masker op bagfra med venstre pind og strik tråden ret. 
 
Judy's Magic Cast On: Brug to pinde. Hold pindene parallelt sammen i højre hånd således at spidserne peger mod venstre. Hold garnet som 
til alm. krydsopslag, over tommel- og pegefinger med garnenden over tommelfingeren, og læg garnet over den nærmeste pind. 
*Tråden fra tommelfingeren skal føres op mellem strikkepindene og lægges over den bagerste pind. Tråden fra pegefingeren skal lægges 
over den nærmeste pind og ned mellem pindene*. Gentag *-* til du har det ønskede antal masker. 
Videoinstruktion findes på Järbos YouTube-side: https://youtu.be/y7MZPq928yM 
 
Vendepinde med svøbte masker: 
Vendepinde betyder, at du vender arbejdet før pinden er strikket færdigt, du strikker kun over en del af maskerne på pinden. For at der ikke 
skal blive hul, der hvor du vender, foldes garnet rundt om en maske ved vendingen. 
På retsiden: Læg tråden foran arbejdet, løft næste maske over på højre pind. Læg tråden bag arbejdet og flyt masken tilbage til venstre 
pind. Vend. Tråden ligger nu rundt om masken. 
På vrangsiden: Læg tråden bag arbejdet, løft næste maske over på højre pind. Læg tråden foran arbejdet og flyt masken tilbage til venstre 
pind. Vend. Tråden ligger nu rundt om masken. 
Strik den foldede maske: Når du senere skal strikke masken, som tråden er foldet om, skal både strikke gennem tråden som er foldet om og 
gennem masken på pinden – ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 
 
HULMØNSTER (10 masker): 
Pind 1: 1 omsl, 3 r, 2 m dr r sm, 2 r sm, 3 r, 1 omsl. 
Pind 3: 1 r, 1 omsl, 2 r, 2 m dr r sm, 2 r sm, 2 r, 1 omsl, 1 r. 
Pind 5: 2 r, 1 omsl, 1 r, 2 m dr r sm, 2 r sm, 1 r, 1 omsl, 2 r. 
Pind 7: 3 r, 1 omsl, 2 m dr r sm, 2 r sm, 1 omsl, 3 r. 
 
TÅ 
Med strømpepind 4,5 mm og BF: Slå 12 (12) 16 (16) 20 (20) m op jævnt fordelt på 2 pinde med Judy’s magic cast on.  
Omg 1: Strik ret og fordel maskerne jævnt over 4 pinde. 
Omg 2: Strik 1 r, u1mv, strik r til der er 1 m tilbage på pind 2, u1mh, 1 r, Pind 3: Strik 1 r, u1mv, strik r til der er 1 m tilbage på pind 4, u1mh, 1 
r. 
Gentag omg 1 og 2 til du har i alt 36 (36) 40 (40) 44 (44) m. 
 
Maske 1–18 (1–18) 1–20 (1–20) 1–22 (1–22) = oversiden. 
Maske 19–36 (19–36) 21–40 (21–40) 23–44 (23–44) = undersiden. 
 
FOD 
Strik glatstrikning til foden måler 12 (13,5) 14,5 (15,5) 17 (18) cm. 
 
KILE 
Omg 1 (oversiden): Ret. Undersiden: 1 r, u1mv, strik ret til der er 1 m tilbage, u1mh, 1 r. 
Omg 2: Ret. 
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Gentag omgang 1–2 til du har følgende antal masker på undersiden: 30 (30) 32 (32) 34 (34) m. Strik 1 omg ret og strik derefter over 
oversidens masker. Nu skal hælen strikkes. 
 
HÆL 
Hælen strikkes frem og tilbage med forkortede pinde og svøbte masker. Nu arbejder vi kun med under-/bagsidens masker. 
 
Sæt 4 markører (M) med følgende placering: 
M1 efter 6. (6.) 6. (6.) 6. (6.) m. 
M2 efter 11. (11.) 11. (11.) 12. (12.) m. 
M3 efter 19. (19.) 21. (21.) 22. (22.) m. 
M4 efter 24. (24.) 26. (26.) 28. (28.) m. 
 
Mellem M1 og M4 har du de midterste 18 (18) 20 (20) 22 (22) m som senere bliver hælkappen. Mellem M2 og M3 har du de midterste 8 (8) 10 
(10) 10 (10) m senere bliver midt bag på hælspidsen. 
 
Pind 1 (retsiden): Strik ret til der er 1 m tilbage før M4, svøb maske, vend.  
Pind 2 (vrangsiden): Strik vrang til der er 1 m tilbage før M1, svøb maske, vend. 
Pind 3 (retsiden): Strik ret til der er 1 m tilbage før vendemasken på forrige pind, svøb maske, vend.  
Pind 4 (vrangsiden): Strik vrang til der er 1 m tilbage før vendemasken på forrige pind, svøb maske, vend. 
Gentag pind 3 og 4 til alle masker udenfor M2 og M3 er svøbte. De midterste 8 (8) 10 (10) 10 (10) m indenfor M2 og M3 skal ikke svøbes. 
 
Næste pind (retsiden): Strik 8 (8) 10 (10) 10 (10) ret. Strik alle svøbte masker frem til M4. Vend. 
Næste pind (vrangsiden): Tag 1 m vr løs af, strik frem til de svøbte masker (efter M2). Strik alle svøbte masker frem til M1. 
 
HÆLKAPPE 
Samtidig med at den lige hælkappe strikkes, strikkes man hælkilens masker sammen med hælkappens sider. Desuden strikkes et 
hulmønster over hælens 10 midterste masker. 
 
Pind 1 (retsiden): Vend og tag 1 m ret løs af samtidig med at du strammer garnet, strik ret til der er 5 m tilbage på pind 3, strik derefter 
hulmønster (pind 1) over de næste 10 masker ifølge forklaringen, strik ret frem til der 1 m tilbage før M4, 2 m dr ret sammen. 
 
Pind 2 (vrangsiden): Vend og tag 1 m vrang løs af samtidig med at du strammer garnet, strik vrang til der er 5 m tilbage på pind 3, strik 
derefter hulmønster (pind 2) over de næste 10 masker ifølge forklaringen, strik vrang frem til der er 1 m tilbage før M1, 2 vr sm. 
Fjern markørerne. 
 
Pind 3 (retsiden): Vend og tag 1 m ret løs af (stram garnet), strik ret til der er 5 m tilbage på pind 3, strik derefter hulmønster (pind 3) over de 
næste 10 masker ifølge forklaringen, strik ret frem til masken der blev taget løst af. 
Strik den løse maske sammen med den næste maske på hælkilen: 2 m dr r sm (= 1 m før + 1 m efter det lille hul der opstod ved vendingen). 
 
Pind 4 (vrangsiden): Vend og tag 1 m vrang løs af (stram garnet), strik vrang til der er 5 m tilbage på pind 3, strik derefter hulmønster (pind 4) 
over de næste 10 masker ifølge forklaringen, strik vrang frem til masken der blev taget løst af. 
Strik den løse maske sammen med den næste maske fra hælkilen: 2 m vr sm (= 1 m før + 1 m efter hullet). 
 
Gentag pind 3–4 og fortsæt samtidig med at strikke de resterende pinde af hulmønstret (pind 5–8). Derefter gentages pind 3–4 uden 
hulmønster (strik ret på retsiden og vrang på vrangsiden) til alle kilemaskerne er strikket med (efter sammenstrikning på en pind fra 
retsiden). 
Strik pinden ud. 
 
Næste omg (oversiden): Strik ret. 
Undersiden/bagsiden: 2 r sm, 17 (17) 19 (19) 21 (21) r. Du har nu igen det samme maskeantal som du startede med og hælen er færdig! Strik 
1 omg samtidig med at der tages 6 m ud jævnt fordelt over omgangen = 42 (42) 46 (46) 50 (50) m 
 
I-CORDKANT 
Luk af så der dannes en I-cord: Slå 3 nye masker op på venstre pind. 
*Strik 2 r, 2 m dr r sm. Flyt de 3 netop strikkede masker (på højre pind) tilbage til venstre pind.* 
Gentag fra *–* omg ud til der er 3 m tilbage. Luk disse 3 m af. Klip garnet over. Sy starten og slutningen af I-corden sammen med små fine 
sting. 
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MONTERING 
Hæft de løse ender. 
Strik yderligere en tøffel på samme måde.
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Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde. 
Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er 
angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og 
forkert facon. 
Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften. 
Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det 
lettere at følge diagrammet. 
Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på 
kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er 
tegninger af modellen, der viser diverse mål. 
Flerfarvestrikning: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver ”hæftet op”. Dette bør du gøre, 
hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på 
efterfølgende pinde, men lidt forskudt. 
Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. 
Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem 
farverne. 
Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med 
stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt 
overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål. 
 

Forkortelser

STRIK 
arb = arbejdet, bmb = bagerste maskebue, cm = centimeter/centimeters, dobb-indt = dobbeltindtagning, dobb-oti = dobbelt 
overtrækningsindtagning, dr = drejet, fv = farve, flm/LM = flyt markør/lyft markør, fmb = forreste maskebue, forst = forstykke, forkl = 
forklaringer, gent = gentag, glatst = glatstrikning, indt = indtagning, kantm = kantmaske, luk = luk af, m = maske/masker, mb = maskebue, 
omg = omgang, omsl = slå om, oti = overtrækningsindtagning, p = pind/pinde, plm/PM = placer markør, rest = resterende, r = ret/retmaske, 
rs/rets = retsiden, retst = retstrikning, sm = sammen, udt = udtagning, vr = vrang/vrangmaske, vs/vrangs = vrangsiden, yderl = yderligere 
 
HÆKLING 
dst = dobbelt stangmaske, fm = fastmaske, hst = halvstangmaske, km = kædemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, so = Spring over 
st = stangmaske, st-gr = stangmaskegruppe, 3-dst = tredobbelt stangmaske, 5-lmb = luftmaskebue bestående af 5 lm 
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