
VIKING NORDLYS 
Strømper 
 

Størrelser:                    2/4      6/8      10/12 år     Dame     Herre 

Garnmengde:             1         1            1               1         1 nøster 

 

Pinner og tilbehør: strømpep nr 2 ½ og 3 

Strikkefasthet: 28 masker glattstrikk i bredden på p nr 3 måler 

ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket.   

 

Legg opp 44-48-52-56-60 masker på strømpep nr 2 ½ . Strikk 10-

10-12-14-15cm i vrangbordstrikk med  2 rett, 2 vrang. Skift til 

pinne nr 3. Fortsett videre i glattstrikk og strikk hæl over 

halvdelen av maskene frem og tilbake 4-5-5-6-6 cm. Fell videre 

slik: Strikk til det er 7-8-8-9-10m igjen i ene siden, snu og strikk 

til det er 7-8-8-9-10m igjen i den andre siden. Snu og strikk til 1 

m før snuingen, løft denne løst av, strikk 1 maske rett og løft den 

løse m over. Snu og strikk til 1 m før snuingen i andre siden, 

strikk 2 m vrangt sammen. Fortsett og strikk 1 m på hver side av 

”hullet” sammen i hver side til alle sidemaskene er avfelt. Plukk 

opp  9-11-11-13-13 masker på hver side av hælen = 48-54-58-64-

66m. Fortsett rundt i glattstrikk over alle m og fell samtidig 1 m i 

hver side av hælen hver 2. omg til det er 44-48-52-56-60m igjen. 

Strikk til foten måler 14-17-20-22-24 cm (eller til 3 cm før passe 

lengde). Sett et merke i hver side (mellom 2 m) med like mange 

m på hver del og fell slik: Strikk til det er 2 masker igjen før 

merket, strikk 2 masker vridd rett sammen, 2 masker rett 

sammen. Strikk til det er 2 masker igjen før neste merke og fell 

tilsvarende her. Fell på hver 2. omg 3 ganger, deretter hver omg 

til det er ca 8 masker igjen. Trekk tråden gjennom de resterende 

m og fest godt på vrangen.  

 


