
STRIKKESOKKER
Fordi kalde tær ikke er gøy



Strikkezillas Strikkesokker
Sokkestrikk for alle, til både liten og stor.

German short rows hæl og bildeinstruksjon. 

Størrelser:
3 m (6 m) 9-12 m (1-2 år) 

2-3 år (3-4 år) 5-6 år (7-10 år) 
Dame S (Dame M) Herre M (Herre L)

Skostørrelse:
15-16 (17-18) 19-20 (21-22) 
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

Garn: 
Alt sokkegarn som gir 22-24m/10 cm på p 3,5. 

f.eks Sandnes Perfect, DSA Sterk, PT5, Hifa Fjord
1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) nøster à 100 m/50 g

Modell: 9-12 måneder
DSA Sterk 840 kornblomst 

 
Illustrasjonene er vist med kun fire pinner og ikke fem som er mer vanlig.  

Det gjør ingen forskjell om du velger å strikke med fire eller fem. 



Introduksjon: Sokkene er strikket fra leggen og ut til tuppen 
av tåen, rundt og rundt. Du legger opp masker og strikker en 
liten kant med 1 rett og 1 vrang for å gi sokken bedre hold rundt 
beinet, og bytter deretter struktur til 3 rett og 1 vrang og strikker 
denne nedover beinet. Når du kommer til ankelen så bytter du 
til mindre pinner og strikker noen omganger med disse samtidig 
som du strikker glattstrikk, altså bare rettmasker, over halvparten 
av maskene. Disse havner bak, over hælen. Den andre halvparten, 
oversiden av foten, fortsetter i struktur som før helt frem til tåa. 
 Merk at skjøten for enkelhets skyld havner i siden, mer 
drevne sokkestrikkere ønsker kanskje å ha skjøten midt bak og 
kan justere dette selv. 
 Hælen er strikket med teknikken «German short 
rows» frem og tilbake i glattstrikk (rett på rettsiden og vrang på 
vrangsiden) over halvparten av maskene. Ønsker du å bruke en 
annen hælteknikk er ikke det noe problem, juster etter eget ønske. 
Etter hælen strikkes alle maskene rundt igjen, halvparten under 
foten strikkes fortsatt i glattstrikk, altså uten vrangmaskene, 
og halvparten over foten strikkes fortsatt i struktur. 
 Tåen strikkes i glattstrikk rundt hele foten, med fire 
fellinger først på annenhver omgang og deretter på hver omgang.

Legg opp 
28 (32) 36 (36) 36 (36) 40 (40)  
44 (48) 52 (56) masker på pinne 3,5.

Bytt til pinne 3 og strikk 1 rett, 1 vrang 
rundt i 2,5 (2,5) 3 (3) 3 (3) 3,5 (3,5)  
4 (4) 5 (5) cm. 

Bytt til pinne 3,5 og strikk 3 rett og 1 vrang videre rundt, til 
arbeidet måler 8 (10) 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 (19) 20 (21) cm 
fra oppleggskanten. 

Ankel: 
Bytt til pinne 3 og strikk nå de første  
14 (16) 18 (18) 18 (18) 20 (20) 
22 (24) 26 (28) maskene rett, og ha disse på samme pinne. 
Dette blir hælmaskene og skal strikkes i glattstrikk. 
Fordel maskene på oversiden over 2 pinner. Disse skal fortsatt 
strikkes i struktur 3r, 1 vr.  
Strikk rundt over alle maskene, og tilpass  
strukturen så vrangmasken havner på  
samme sted på oversiden. Strikk slik i   
3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) 
omganger rundt. 
 
Hæl:
Strikk maskene under foten over på pinne 3,5.  
Maskene på oversiden av foten kan bli stående på pinne 3 så 
lenge. Snu arbeidet så innsiden av sokken er mot deg. 

 

Hold garnet mot deg. Sett første maske 
på venstre pinne, altså den siste som ble 
strikket, over på høyre. 

Legg garnet over og bak høyre pinne 
og stram godt til, så du får en 
’dobbelmaske’ på høyre pinne. 
Strikk nå vrangt tilbake ut pinnen. 
 
Snu arbeidet så utsiden av sokken er 
mot deg. Hold garnet mot deg. 
Sett første masken på venstre pinne over 
på høyre. Trekk tråden over så du får en 
dobbeltmaske. 
Strikk 12 (14) 16 (16) 16 (16) 18 (18) 20 (22) 24 (26) masker rett 
tilbake. Nå har du en «dobbelmaske» i hver side av hælpinnen. 
 
Snu arbeidet så innsiden av sokken er mot deg.  
Hold garnet mot deg. 
Sett første masken på venstre pinne over på høyre.  
Trekk tråden over så du får en dobbeltmaske.  
Strikk 11 (13) 15 (15) 15 (15) 17 (17) 19 (21) 23 (25) 
masker vrangt tilbake. 
 
Snu arbeidet så utsiden av sokken er mot deg.  
Hold garnet mot deg. 
Sett første masken på venstre pinne over på høyre.  
Trekk tråden over så du får en dobbeltmaske. 
Strikk 10 (12) 14 (14) 14 (14) 16 (16) 18 (20) 22 (24) 
masker rett tilbake.
 
Nå har du to «dobbeltmasker» i hver side
av hælpinnen. Fortsett å strikke sånn 
frem og tilbake med en maske mindre for 
hver gang, til det står igjen 8 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 
10 (10) 10 (10) masker midt på pinnen, med 
3 (3) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 6 (7) 8 (9) dobbeltmasker på hver side. 

 
Nå skal du strikke dobbeltmaskene 
sammen, en av gangen. Du har rettsiden 
mot deg og strikker første dobbeltmaske 
2 rett sammen. Snu arbeidet så innsiden 
av sokken vender ut. 

Sett første maske på venstre pinne løs 
over på høyre. Stram tråden så denne 
masken ikke blir for løs. 
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(Hæl forts.) Strikk 9 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 
masker vrangt, og så neste dobbeltmaske 2 vrangt sammen. 
Snu arbeidet så utsiden av sokken vender ut. 

Sett første maske på venstre pinne løs over på høyre. 
Stram tråden så denne masken ikke blir for løs. 
Strikk 10 (12) 12 (12) 12 (12) 12 (12) 12 (12) 12 (12) masker rett,  
og så neste dobbeltmaske 2 rett sammen. 
Snu arbeidet så innsiden av sokken vender ut. 

Sett første maske på venstre pinne løs over på høyre. 
Stram tråden så denne masken ikke blir for løs.  
Strikk 11 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) masker 
vrangt, og så neste dobbeltmaske 2 vrangt sammen. 
Snu arbeidet så utsiden av sokken vender ut.

Fortsett slik frem og tilbake til alle 
dobbeltmaskene er strikket sammen, 
og du har 14 (16) 18 (18) 18 (18) 20 (20) 
22 (24) 26 (28) masker på hælpinnen. 
 
Strikk rett over hælmaskene 
og plukk opp 1 maske i skjøten mellom 
hælmaskene og maskene på vristen som 
har ventet. Strikk denne sammen med 
neste maske på pinnen. 
Strikk i struktur over vristmaskene, 
og husk å bytte til pinne 3,5. 

Plukk opp en maske i overgangen 
mellom vrist og hæl og strikk sammen 
med neste maske. 

Fot: 
Strikk videre rundt over alle maskene, glatt på undersiden og 
struktur på oversiden. 
 
Når foten måler 7 (8) 9 (10) 
11 (12) 14 (16) 18 (20) 22 (24) 
cm fra hælen starter tåfellingen. 

Tåfelling: 
Strikk 1 omgang rett rundt.  
Omgangen starter med undersiden av foten.
Strikk nå 2 masker rett sammen. 
Dette er en høyrelent felling.
Strikk 10 (12) 14 (14) 14 (14) 16 (16) 
18 (20) 22 (24) masker rett. 
Det skal stå to masker igjen på pinnen. 

Disse skal strikkes sammen som en venstrelent felling, forkortes 
ssk av engelsk slip - slip - knit. 
Ta første maske løs av som om den skulle strikkes rett. 
Ta neste maske også løst av som om den skulle strikkes rett. 
Flytt de samlet tilbake på venstre pinne. 
Strikk de vridd rett sammen, altså i bakerste ledd.

Nå er du på oversiden av foten. Strikk 2 rett sammen.  
Strikk 10 (12) 14 (14) 14 (14) 16 (16) 18 (20) 22 (24) rett, 
til de siste 2 maskene på oversiden.
2 løs av og vridd rett sammen.
= 24 (28) 32 (32) 32 (32) 36 (36) 40 (44) 48 (52) 
masker på pinnen.
Strikk 1 omgang rett rundt.

Nå er du på undersiden av foten. Strikk 2 rett sammen.  
Strikk 8 (10) 12 (12) 12 (12) 14 (14) 16 (18) 20 (22) rett, 
til de siste 2 maskene på pinnen. 
2 løs av og vridd rett sammen. 

Nå er du på oversiden av foten. Strikk 2 rett sammen.  
Strikk 8 (10) 12 (12) 12 (12) 14 (14) 16 (18) 20 (22) rett, 
til de siste 2 maskene på oversiden. 
2 løs av og vridd rett sammen. 
 
= 20 (24) 28 (28) 28 (28) 32 (32) 36 (40) 44 (48) 
masker på pinnen. 
 
Strikk slik med 1 omgang rett 
og 1 omgang med felling, med to masker 
mindre mellom fellingene for hver gang, 
til du har 20 masker på pinnen. 
 
Nå felles det hver omgang som før, 
men uten en rettomgang mellom. 
Fortsett med fellingene til du har 
8 masker på pinnen. 
 
Klipp tråden 10-15 cm over arbeidet 
og trekk enden gjennom de gjenværende 
maskene. Trekk trådenden gjennom 
hullet i toppen, vreng arbeidet og snurp 
sammen. Dette forhindrer at du får en 
spiss på tuppen. Fest tråden på innsiden av arbeidet.
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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!

Strikkezillas Strikkesokker


