
 

 http://tusenideer.no   

Raggsokker litt øvet 
Str. 38/40 (42/44) 
Garn: 2 (3) nøster Senjagarn,  
1 nøste = 50g = 150m 
men alt sokkegarn med  
ca 80% ull og 20% Nylon går bra. 
Strikkefasthet: 26m glattstrikk på pinne 3mm = 
10 cm 
Pinner: Strømpepinner 3 (eventuelt to sett) 
 
Legg opp 60 (68) masker på pinne 3mm. 
 

 

Nå kan du velge om du vil strikke begge sokkene parallelt. Det kan være en fordel å gjøre noe to 
ganger mens det er ferskt. Men det er opp til deg. 
 
Strikk Mønsterrapport (11 omg.) som følger: 
5 omg. 2r, 2 vr 
1 omg. rett 
1 omg. vrang  
2 omg. rett 
1 omg. vrang 
1 omg rett 
 
Gjenta disse 11 omg. i 15 (16) cm – eller ønsket lengde på skaftet/leggen. Sett inn merketråder i hver 
side etter 30 (34)m, det gjør livet mye enklere. Du velger selvfølgelig selv om du vil bruke flere farger 
på sokkene. 
 
Arbeidet skal nå deles i to fordi hælen skal strikkes i glattstrikk over 30 (34)m og senere skal de 
resterende 30 (34)m strikkes i mønsterrapport over vristen. 
 
Strikk de første 30 (34)m glattstrikket frem og tilbake 6 (6,5) cm.  
Hælfelling: (huk eventuelt av i boksene, så du vet hva du har gjort). 
□ 1.p (retten): Strikk til det gjenstår 9 (10)m, ta 1m løs av rett, 1r, løft den løse m over, snu arbeidet. 
□ 2.p (vrangen): Strikk til det gjenstår 9 (10)m, ta 1m løs av vrangt, 1 vr, løft den løse m over, snu arb. 
□ 3.p (retten): Strikk til det gjenstår 8 (9)m, ta 1m løs av vrangt, 1 vr, løft den løse m over, snu arb. 
□ 4.p (vrangen): Strikk til det gjenstår 8 (9)m, ta 1m løs av vrangt, 1 vr, løft den løse m over, snu arb. 
□ 5.p (retten): Strikk til det gjenstår 7 (8)m, ta 1m løs av vrangt, 1 vr, løft den løse m over, snu arb. 
□ 6.p (vrangen): Strikk til det gjenstår 7 (8)m, ta 1m løs av vrangt, 1 vr, løft den løse m over, snu arb. 
□ 7.p (retten): Strikk til det gjenstår 6 (7)m, ta 1m løs av vrangt, 1 vr, løft den løse m over, snu arb. 
□ 8.p (vrangen): Strikk til det gjenstår 6 (7)m, ta 1m løs av vrangt, 1 vr, løft den løse m over, snu arb. 
Fortsett fellingen på denne måten til det gjenstår 14(16)m på pinnen. Sett en merketråd etter 7(8)m 
og før den videre opp når du strikker sålen. 
 
Plukk opp 14(15)m på hver side av hællappen/hælklaffen dermed har du:  
 
for str. 38/40: 14m+14m+14m+30m = 72m på omgangen, som fordeles slik: 
7m fra midt på hælklaff + 14m fra hælkant= 21m på de to hælpinnene som skal strikkes i gl.strikk.  
14m på den ene mønsterpinnen og 16 på den andre mønsterpinnen (enklere pga 2r, 2vr). 
 
for str. 42/44: 15m+16m+15m+34m= 80m, som fordeles slik: 
8m fra midt på hælklaff + 15m fra hælkant= 23)m på de to hælpinnene som skal strikkes i glattstrikk.  
16 på den ene mønsterpinnen og 18 på den andre mønsterpinnen. 
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Vristen:Nå skal det fortsatt strikkes mønster over vristens 30 (34)m og glattstrikk over de resterende 
42(46)m, men med felling som følger (merketråden gjør dette enklere): 
  
Strikk til 3 m før merketråden v/halv hælmerket: 2 vridd rett sm (evt. slik: 1 m løs av, 1 r, løft den løse 
m over) + 1 r, og etter merketråden slik: 1 r, 2m rett sm. Gjenta disse fellingene på annenhver omg. 
10 (12) ganger = 52(56)m. Fortsett med henholdsvis glattstrikk og mønster. 
 

 
 
Når arbeidet måler 19 (21)cm fra merketråden på hælen, (sokken skal nå ca dekke lilletåa), setter du 
en merketråd i hver side av sokken med 26(28)m mellom merketrådene, dvs. at både underdelen av 
sokken og overdelen av sokken skal ha 26(28)m. Nå begynner tåfellingen i kun glattstrikk: Strikk til 
4m før første merketråd, 2r sm og 2 rette. Merketråd. 2 rette, 2 vridd sm, (evt. slik 1r løs av, 1 rett, 
trekk løse masken over). Fell på denne måten i hver side på hver 2. omg. til det er igjen 20m (10m 
under og 10 over). På neste omg. strikker du 2 og 2m sammen. Klipp av tråden og trekk den gjennom 
de resterende 10m. Snurp sammen og fest godt. Du har klart det! 
 


