
Smølske sokker - eller opskrift for nybegyndere: 

Matrialer: Strømpepinde nr. 2,5 eller 3 alt efter hvor stramt du strikker. 

Strømpegarn i uld med forstærkning (25% polyester), der passer til 

pindene ca. 100g. 

Opskrift str. 37 - 40:  

Skaft: Slå 64 m op og fordel maskerne på 4 pinde, 16 masker på hver 

pind. Strik skaftet rundt: 1 ret, 1 vrang (eller 2 r - 2 vr) til det har den 

ønskede længde. 

Hæl: Sæt halvdelen af maskerne (32m) på 1 pind. Start på en r pind. Del 

maskerne op således der er 10 - 12 - 10, sæt evt. et mærke. Strik 21 m r, 

strik de 2 næste m r sammen, vend (1 m løs af hver gang du vender) strik 

11 vr tilbage, 2 vr sammen, vend, 11 r, 2 r sm, vend, 1 m løs af, strik 10 vr, 

2 vr sm, vend, 1m løs af,  10 r, 2 r sm. Fortsæt frem og tilbage til der er 

12 m på pinden. 

Opsamling af masker til hæl:Strik r over de 12 resterende m, strik 16 

m op langs hælstykket, fortsæt over de 2 hvilende pinde, saml 16 m op 

langs hælstykket. Når du strikker masker op i "lænkerne" i siden af 

hælen, så strik op i begge lænker (det ligner et V) for at undgå "lange 

masker". 

Kile: Strik 2 m sammen på hver 2.omgang på hver side af hælen til der er 

64 m i alt. 

Foden: Strik rundt på alle 4 pinde til strømpen når til spidsen af lilletåen. 

Tåen: Omgangen starter med 1. pind under foden. 

1.pind: Strik til der er 3 m tlbage, stik 2 r sm, 1 r 

2.pind: Første m løs af, 1 r, løft den løse m over den strikkede. 

3.pind: Strikkes som 1. pind. 

4.pind: Strikkes som 2. pind. 

Der tages ind på hver omgang til der er 2 m tilbage på hver p. Bryd 

garnet og træk det igennem de resterende m. 



 

Hæft ender og glæd dig over de fine nye sokker. 

Tips og fiduser: Køb garn af en god kvalitet. Aldrig ren uld eller acryl. 

Dette er ikke holdbart. Hjemmestrikkede sokker lever længere, når du 

bruger hjemmesko.  

Rigtig god fornøjelse. 

Joan Øxenholt Pedersen 


