Hyggestrømper

Garn: Coop Ecolana, økologisk 65 % uld, 35 % alpaka, 50 g = 80 m.
Størrelse: 34/36 (37/39) 40/42
Garnforbrug: 3 (3) 4 ngl
Strømpepinde: 5½ mm
Hæklenål: 5 mm (til snor)
Pap til pomponform
Strikkefasthed: 17 m i dobbelt perlestrik på p 5½ mm = 10 cm. Passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere
eller grovere pinde.
Dobbelt perlestrik
1.omg: *1 r, 1 vr*, gentag *-*
2.omg: ret over r, vr over vr
3.omg: *1 vr, 1 r*, gentag *-*
4.omg: vr over vr, r over r
Gentag disse 4 omg

Hyggestrømper
Slå 44 (48) 52 m op på strømpep 5½ med dobbelt garn, fordel m på 4 p med 11 (12) 13 m på hver p. Sæt en markering
mellem 1.p og 4.p (= midt bag). Strik 1 omg vr og bryd den ene tråd. Strik herefter 1 omg r og fortsæt med 20 (20) 24 omg
dobbelt perlestrik. Strik derefter 1 omg r hvor der samtidig strikkes indt jævnt fordelt på omg *4 r, 2 r sm*, gentag *-* i alt 7
(8) 8 gange, afslut omg med 1 r (0 r) 3 r, 2 r sm = 36 (40) 44 m. Herefter strikkes 1 omg vr og 1 hulrække således: *2 r
sm, slå om p*, gentag *-* omg ud, strik yderligere 1 omg r, 1 omg vr og derefter 1 omg r hvor der samtidig strikkes 4 indt
jævnt fordelt på omg = 32 (36) 40 m. Fortsæt med at strikke hæl over 1. og 4.p således: Strik 6 cm glat frem og tilbage
over hælens 16 (18) 20 m.
Kilehæl: Strik indtil der er 8 m tilbage, 2 dr r sm, 1 r, vend, 1 r løs af, strik vr til der er 8 m tilbage, 2 vr sm, 1 vr, vend, 1 r
løs af, strik r indtil der er 6 m tilbage (strik m fra forrige vending sm med næste m), 2 r sm, 1 r, vend. Fortsæt indt til hæl
på denne måde til der er 8 (10) 12 m tilbage på p. Strik r over hælens m og saml 10 (11) 12 m op langs hælens side, strik
m fra 2. og 3.p r, saml 10 (11) 12 m op langs hælens anden side = 44 (50) 56 m. Strik 1 omg r, men strik de opsamlede m
dr r (= r i bagerste maskeløkke). Fortsæt herefter i dobbelt perlestrik på overfoden (= 2. og 3.p) og i glat på underfoden (=
hælens m, 1. og 4.p). Samtidig tages ind til kile således på 1.p: Strik r til der er 2 m tilbage, 2 r sm og på 4.p: 2 dr r sm, r p
ud. Gentag indt til kile på hver omg til der er 32 (36) 40 m på omg (= 8 (9) 10 m på hver p). Fortsæt til arb måler 14 (16)
18 cm, fra de opsamlede m på hælen og strik indt til tå i siderne.
Tå: 1.p: Strik r til der er 2 m tilbage, 2 r sm. 2.p: 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over, dobbelt perlestrik p ud. 3.p: dobbelt
perlestrik til der er 2 m tilbage, 2 r sm. 4.p: 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over, r p ud. Fortsæt indt på denne måde på
hver 2. omg til der er 3 m tilbage på hver p = 12 m. Bryd garnet, træk tråden gennem de resterende m og hæft godt fra
indvendig side af strømpen.
Strik en strømpe magen til.
Montering: Læg strømperne mellem 2 fugtige håndklæder og lad tørre. Snor: Hækl 2 snore af lm på 50 cm, med dobbelt
garn og hæklenål 5. Bryd garnet. Træk en snor gennem hulrækken, start midt for på overfoden.
Pompon: Vikl 4 stk pomponer på ca 3,5 cm i diameter. Sy en pompon i hver ende af snoren på hver strømpe. Klip
pomponen til. Damp hver pompon over en kedel med kogende vand, så den bliver tæt og blød. Vær forsigtig ikke at
skolde dig!
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