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Strømper strikket nedefra og op

Strømper strikke nedefra og op
Brug en rundpind i en længde på 80cm når du har en strømpe på rundpinden. Vil du strikke 
2 strømper af gangen kræver den en rundpind på 100cm (samt 2 nøgler garn). Tykkelsen af 
strømpepinden er i dette tilfælde 2½ - 3, afhænger selvfølgelig af hvor løst man strikker.
Slå 26 masker op (13m på hver pind).  Når først omgang er strikket kan du begynde udtag-
ningerne. Jeg har brugt en udtagning i hver side. Du kan tage ud som du plejer i stjerne eller 
til fodform.
Begynd udtagning:
Omgang 1: 1 ret, 1 udtagning(saml  1 m op imellem de 2 masker  og løft den over på venstre 
pind, strik denne nye maske ved at strikke i den bagerste løkke), strik ret til der er en maske 
tilbage på pinden, 1 udtagning, 1 ret.
Omgang 2: Strikkes ret.
Skift imellem disse 2 omgange til du har 62 masker på pinden (31 på hver pind).
Når udtagningerne er slut fortsættes i glatstrikning. Du skal strikke 5cm kortere end din fods 
længde, du skal da til at strikke hælen. Nu strikkes timeglashæl på følgende måde:



A. Hælen strikkes frem og tilbage på den ene pind og formes med forkortede rækker:
1.pind: Vrang løs af (garn foran pind og træk til, vil ligne en dobbeltmaske), strik de resten-
rende masker vrang,vend.
2.pind: Ret løs af (garn foran pind og træk til), strik ret hen til masken som er dobbelt, vend.

Fortsæt disse 2 pind til der er 8 masker midt på hælen og sidste pind er vrangsidepind.

B. Nu strikkes modsat.
1 pind: Vrang strik henover de miderste masker samt strik den første dobbelte maske vrang, 
vend.
2 pind: Ret henover de midterste masker samt den første dobbelte maske ret, vend.
Disse 2 pinde strikkes til alle masker på pinden er strikket.

Nu fortsættes hele omgangen rundt til skaftet har den ønskede længde. Slut med 5 cm rib, 
giver den pæneste afslutning. 
Luk løst af.

God arbejdslyst!


