
1257 / Ragg strømper  

GARN: Ragg– Strømpegarn (70% uld sw, 30% nylon). 

STØRRELSER: 25/26 (27/28) 30/31 (32/33) 35/36 (38/39) 40/41 

(42/43). 

GARNFORBRUG: 2 (2) 2 (3) 4 (4) 4 (4) . 

VEJLEDENDE PINDE: Strømpepinde nr. 4,5. 

STRIKKEFASTHED: 8½ masker = ca. 5 cm. 



Slå 28 (28) 32 (32) 36 (36) 40 (40) masker op med 2 pinde. Fordel maskerne på 4 pinde og strik 6 (6) 7 (7) 8 

(8) 9 (9) cm rib (2 ret, 2 vrang). Fortsæt i glat med 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker på hver pind, til arbejdet 

måler 12 (13) 14 (15) 16 (16) 17 (17) cm. 

 

HÆL 

Sæt 1. og 4. pinds masker over på én pind = 14 (14) 16 (16) 18 (18) 20 (20) masker. Strik glat, frem og tilba-

ge – 5 (5½) 6 (6½) 7 (7½) 8 (8½) cm – slut med 1 vrangpind. 

 

RUNDING AF HÆL 

Strik ret til de sidste 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) masker, - 2 drejet ret sammen, 1 ret. 

Vend, 1 vrang løs af, strik vrang til de sidste 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) masker, - 2 vrang sammen, 1 vrang. 

Vend, 1 ret løs af, strik ret til de sidste 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) masker = til 1 maske før sidste vending – 2 drejet 

ret sammen, 1 ret. 

Vend, 1 vrang løs af, - strik vrang til de sidste 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) masker, - 2 vrang sammen, 1 ret. 

Vend, og fortsæt på denne måde til alle masker er på pinden = 8 (8) 10 (10) 10 (10) 12 (12) masker. Strik 1 

pind ret. 

Strik masker op langs hælen således:10 (11) 12 (12) 13 (14) 15 (16) masker langs hælens ene side, strik 2. og 

3. pind 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker, - 10 (11) 12 (12) 13 (14) 15 (16) masker langs hælens anden side. 

Fordel maskerne således (deles midt i hælen): 

1. pind: 14 (15) 17 (17) 18 (19) 21 (22) masker. 

2. pind: 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker. 

3. pind: 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker. 

4. pind: 14 (15) 17 (17) 18 (19) 21 (22) masker. 

 

KILEN 

1. pind: Strik ret til de sidste 2 masker, - 2 ret sammen. 

2. og 3. pind: Glat. 

4. pind: 2 drejet ret sammen, - strik ret pinden ud. 

Gentag disse indtagninger på hver 2. omgang, til der igen er 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker på hver pind. 

Fortsæt i glat til foden måler 8½ (9½) 10 (11) 12 (13½) 15 (17) cm – efter hælen, hvor maskerne er strikket op 

på siden af hælen. 

 

TÅEN 

1. pind: Strik ret til de sidste 3 masker, - 2 ret sammen, 1 ret. 

2. pind: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, - strik ret pinden ud. 

3. pind: Som 1. pind. 

4. pind: Som 2. pind. 

Gentag disse indtagninger på hver 2. omgang til der er 12 (12) 12 (12) 12 (16) 16 (16) masker i hele omgan-

gen. Strik 1 omgang efter sidste indtagning. 

Sæt 1. og 4. pinds 6 (6) 6 (6) 6 (8) 8 (8) masker over på én pind, og 2. og 3. pinds 6 (6) 6 (6) 6 (8) 8 (8) ma-

sker over på én pind. Sy maskerne sammen med maskesting, eller vend strømpen og luk maskerne af, idet 

maskerne samtidig strikkes sammen 2 og 2 (én fra hver pind). 

Strik den anden sok på samme måde. 

 

MONTERING 

Sokkerne bør ikke presses, men kan lægges fladt ud mellem våde håndklæder . 






