
NISSENS HYGGESOKKER
Gode ullsokker med litt ekstra jul



Nissens hyggesokker
Sokkestrikk for alle, til både liten og stor.

German short rows hæl og bildeinstruksjon. 

Størrelser:
2-3 år (3-4 år) 5-6 år (7-10 år) 

Dame S (Dame M) Herre M (Herre L)

Skostørrelse:
23-25 (26-28) 29-31 (32-34) 
35-37 (38-40) 41-43 (44-46)

Pinner: 
3 mm settpinner

3,5 mm settpinner

Strikkefasthet: 
ca 22 m/10 cm glattstrikk

Sokkegarn: 
Sandnes Perfect

50 g/100 m, 80% sw ull, 20% nylon
1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (3) nøster

Pelsgarn:
DSA Fat Faerytale

50 g / 100 m, 100% børstet alpakka
1 n alle størrelser

Modell: 
Dame M/L Perfect rød 4219 og Fat Faerytale natur 701



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Legg opp 12 m på p 3,5 med dobbelt opplegg. 
Strikk r rundt og øk annenhver omg ved å strikke i begge ledd på 
m ytterst på begge sider av p (4 m økt hver omg).

Når du har 20 m på p økes det hver omg til du når
36 (36) 40 (40) 44 (48) 52 (56) m.

Fot: 
Strikk rett rundt over alle maskene til foten måler 
11 (12) 14 (16) 18 (20) 22 (24) cm fra opplegget 

Hæl:
Strikk halvparten av m over på en p. Snu arb så vs er mot deg. 
Hold tråden mot deg. Sett 1. m lo,  legg tråden over og bak høyre 
p og stram godt til, så du får en ’dobbelmaske’ på høyre p. Strikk 
så vr ut p. 
 
Snu arbeidet så rs er mot deg. Hold tråden mot deg. Sett 1. m lo, 
legg tråden over og bak høyre p og stram godt til, så du får en 
dblm på høyre p. Strikk så r til forrige dblm. 
 
Strikk slik frem og tilbake til det står igjen 10 m midt på p, med  
4 (4) 5 (5) 6 (7) 8 (9) dblm på hver side. 

Nå skal du strikke dblm sammen, en av gangen. 
Du har rs mot deg og strikker r til 1. dblm, så denne 2rsm. Snu så 
arb med vs ut og sett første m lo. Strikk vr til neste dblm og strikk 
denne 2vrsm. Snu og sett 1. m lo. Fortsett slik frem og tilbake i 
glattstrikk til alle dblm er strikket sammen, og du igjen har  
18 (18) 20 (20) 22 (24) 26 (28) m på hælp. 
 
Plukk opp 1 m i skjøten mellom hælm og m på vristen som 
har ventet, på begge sider av hælen. Strikk denne sammen med 
naboen, dette er for å unngå hull.

Strikk nå 1r, 1vr rundt i 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (13) cm.  
 
Bytt til effektgarnet og vreng arbeidet.
Strikk 1 omg r, 1 omg vr og så r rundt i 
 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (13) cm, strikk 3 riller og fell rett av. 

Fest alle tråder, og sy evt knapper i til dekor. 

 

Nissens Hyggesokker

K = kast
r = rett
vr = vrang
m = maske
p = pinne
ggr  =  ganger
omg  =  omgang
lo  =  løs over som om m skulle strikkes vrang. 

Garnet holdes mot deg.
2rsm = strikk 2 masker rett sammen
ssk = sett de to neste m på p lo, la de skli tilbake på 

venstre pinne og strikk vridd rett sammen.
Vridd rett = Strikk i maskebenet som er bak strikkepinnen.
dblm = dobbeltmaske
vs = vrangsiden
rs =  rettsiden


