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BUMBLEBEE SOKKER NO. D106 

 

  Side | 1  
 

Størrelse sko: 19-21 (22-24) 25-27 (28-30) 31-33 (34-36) 37-39 (40-42) 43-45 

Forbrug, ngl.:   1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 

Pinde:  Strømpepinde 4½ mm eller rundpind 4½ mm 80 cm, hvis du strikker rundt med Magic Loop teknik 

Kvalitet:  Mayflower Bumblebee eller Bumblebee Print.  
50% uld, 25% polyamid, 25% bambus viskose. 160 m pr. 100 gram 

Strikkefasthed:   18 m x 26 rk = 10 x 10 cm   

Opslåede masker:   24 (28) 28 (32) 32 (36) 40 (40) 44 

 

 

OM DETTE DESIGN 
Der er strikket rundt med strømpepinde eller på rundpind med Magic Loop teknik. Det er en god idé at læse opskriften igennem 
inden du begynder, ligesom det anbefales at du laver en strikkeprøve, for at sikre målene holder.  

 

FREMGANGSMÅDE 
 
1: Slå det ønskede antal masker op (se skema) og strik 
4(4)4(5)5(6)6(7)7 cm rib (1 ret, 1 vrang). 
 
2: Strik herefter 4(4)5(6)6(7)8(9)9cm glatstrik. Strik hæl 
således: 

Sæt halvdelen af maskerne i hvile og strik frem og tilbage til 
hæl med resten; begynd med en vrangpind og tag en maske 
løs af i begyndelsen af hver pind. Strik 4(4)4(5)5(5)6(6)6 cm 
og begynd kilelukningen på en vrangpind: Strik hen til 
midten, strik 1 maske og strik 2 masker vrang sammen, strik 
1 maske og vend. Tag en maske løs af og strik til midten, strik 
1 maske mere og strik to masker drejet ret sammen, strik 1 
maske mere og vend. *Strik hen til 1 maske før hullet, strik 1 
maske før og 1 maske efter hullet sammen, strik 1 maske og 
vend. Strik hen til 1 maske før hullet, strik 1 maske før og 1 
maske efter hullet drejet ret sammen, strik 1 maske og 
vend.* fortsæt fra * til * til alle masker i hver side er brugt. 

Saml lænker op i hver side. Strik rundt samtidig med at 
maskeantallet reguleres til 24(28)28(32) 32(36)40(40)44. 
Dette gøres ved at strikke masker sammen i hver side ved 
hælens lige stykke og de hvilende masker.  

Fortsæt med at strikke rundt med alle masker. 

3: Strik til sokkens fod måler 10(11)13(15)17(19) 20(21)22 
cm eller ønsket længde.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4: Tag ind til tåen at sætte en markør i hver side af sokken 
(tæl evt. ud fra midten af hælen, markøren sættes efter ¼ af 
masketallet, strik ½ af masketallet, sæt en markør og strik 
resten af maskerne.) 

*Nu strikkes frem til 2 m før første markør, løft næste maske 
af, 1 ret og træk den løse maske over, flyt markøren og strik 
2 ret sammen* 

Strik frem til 2 masker før næste markør og gentag fra * til * 

Dette gentages på hver pind til der er 8 (8) 8 (8) 8 (12) 12 
(12) 12 masker tilbage. 

Bryd garnet og træk det gennem de sidste masker. 

Hæft løse tråde og strik en sok mere. 

 

 

 

 

 

 


