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Tough Fraya
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FRAYA 3035

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

VEILEDENDE PINNE

FORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

m = Maske
r = Rett
vr = Vrang
omg = Omgang
p = Pinn
dr = Vridd
sm = Sammen

Legg opp 36 (40) 40 (44) 44 (48) 52 m løst med frg. 2. Fordel maskene med 9 (10) 10 (11) 11 
(12) 13 m på hver av de 4 pinnene. Strikk ribb, begynn omg med 1 r, *2 vr, 2 r* gjenta fra * til * 
omg rundt, og slutt med 2 vr, 1 r. (Dette er midt bak på benet, og 1. p her er alltid 1. p i oppskriftens 
beskrivelse).
Skift til frg. 1 og fortsett med ribb til arb måler 15 (16,5) 18 (19,5) 21 (22,5) 24 cm.

HÆL:
Sett 1. og 4. p’s masker over på én pinne = 18 (20) 20 (22) 22 (24) 26 m. Skift til frg. 2 og strikk 
glatt fram og tilbake 5,5 (6) 6,5 (7) 7,5 (8 ) 8,5 cm, slutt med 1 vrangpinne.

RUNDING AV HÆL: 
Strikk r til det er 8 (9) 9 (10) 10 (11) 12 masker tilbake på pinnen, 2 dr r sm, 1 r, snu, 1 vr løst av, 
strikk vr til det er 8 (9) 9 (10) 10 (11) 12) masker tilbake på pinnen, 2 vr sm, 1 vr, snu, 1 r løst av, 
strikk rett til det er 6 (7) 7 (8) 8 (9) 10 masker igjen (dvs. til 1 m før forrige snuing) 2 dr r sm, 1 r. 
Snu og fortsett på denne måten med å snu 1 m før forrige snuing, til det er 10 (12) 12 (12) 12 (14) 
14 masker på pinnen. Skift til frg. 1 og strikk 1 p r.

STRIKK MASKER OPP TIL KILEN: 
Strikk 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 m opp langs hælens ene side, strikk 2. og 3. p’s m i ribb, strikk 12 
(13) 14 (15) 16 (17) 18 m opp langs hælens andre side. Fordel m slik: 
1. p: 17 (19) 20 (21) 22(24) 25 m. 
2. p: 9 (10) 10 (11) 11(12) 13 m. 
3. p: 9 (10) 10 (11) 11 (12) 13 m. 
4. p: 17 (19) 20 (21) 22 (24) 25 m.

KILE: 
Fortsett rundt med ribbstrikking på 2. og 3. p’s m og glattstrikking på 1. og 4. p’s m, idet det samti-
dig tas inn til kilen på hver omg slik: 
1. p: strikk r til det er 2 masker igjen, 2 r sm. 
2. og 3. p: strikk ribb. 
4. p: 2 dr r sm, strikk r p ut. Når det er igjen 9 (10) 10 (11) 11 (12) 13 m på 1. og 4. p, fortsette uten 
å felle av til foten måler 10,5 (11,5) 13 (14,5) 15,5 (17) 18,5 cm etter hælen (der hvor maskene ble 
strikket opp langs hælen).

TÅ: 
Skift til frg. 2.
1. p: Strikk r til det er 3 masker igjen, 2 r sm, 1 r. 
2. p: 1 r, 1 r felles av, 1 r, trekk den løse m over, strikk r p ut. 
3. p: som 1. p. 
4. p: som 2. p. Gjenta disse fellingene på hver 2. omg, til det er 2 masker på hver p. Sy maskene 
sammen med maskesting, eller trekk garnet igjennom maskene og stram forsiktig til. Strikk den 
andre sokken lik. 

20 m og 22 p = 10 x 10 cm i 
glattstrikking

Strømpepinne nr. 4

Frg 1: 100 (100) 100 (150) 150 
(200) 200 g
Frg 2: 50 (50) 50 (50) 50 (50 ) 50 g
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