
Lange sokker, votter, lue og skjerf 
Design: Berit Ramsland 
 

Størrelser:                                                                           Dame  

Hodevidde:        ca.                                                              52 cm 

Skjerf hel lengde ca                                                            180 cm 

MATERIALER: Viking Alpaca Sport ( 60% Alpakka 

Suprfine, 20% nylon, 20%ull), Viking Sportsragg (80% ull, 

20% nylon), Viking superwash (100% superwash ull), eller 

Viking Sportsgarn (100 % ull), nøster à 50 g. 

 

Naturhvitt nr 602    ca                                                        9 nøster 

Rødt nr 650             ca                                                        2 nøster 

Gult nr 642             ca                                                         2 nøster 

Lys grønt nr 631    ca                                                          2 nøster 

Grått nr 613            ca                                                         2 nøster 

Blått nr 628            ca                                                         2 nøster 

Viking Sportsgarn Mørk grønn nr 133                               2 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr 3 og 3½.  

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

SOKKER 

Legg opp 96 m med hvitt på liten rundp nr 3. Strikk 15 cm 

vrangbordstrikk i 1 rett, 1 vrang. Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg 

glattstrikk, samtidig som det felles jevnt fordelt til 72 m. Fortsett 

rundt med mønster etter diagrammet. Når mønsteret er ferdig 

fortsettes det med glattstrikk uten mønster til arb måler ca 40 cm 

fra opplegget. Sett merke midt bak på leggen og fell 1 m på hver 

side av merket hver 4 omg til det er 52 m igjen i omgangen. 

Strikk videre uten felling til arb måler 62 cm.  

Strikk hæl over de bakerste 26 m slik: Strikk 6 cm glattstrikk 

frem og tilbake. Strikk videre hæl slik: Strikk til det er 7 m igjen i 

den ene siden, snu og strikk til det er 7 m igjen i den andre siden. 

Snu og strikk til det er 8 m igjen. Ta den første av disse løst av, 

strikk den neste m rett og løft den løse m over denne. Snu og 

strikk til det er 8 m igjen på den andre siden, og strikk 2 m vrangt 

sammen. Fortsett å fell på denne måten til det slutt på maskene i 

hver side.  

Plukk eller strikk opp 10 m på hver side av hælen og fortsett 

rundt i glattstrikk samtidig som det felles 1 m på hver 2. omg i 

hver side (disse felles på de maskene som er regnet til undersiden 

av foten). Når det er 48 m i omgangen strikkes det videre uten 

felling til foten måler ca 20 cm (eller 3 cm før passe lengde). Fell 

for tå ved å sette nye merker i hver side med 25 m til hver del. 

Strikk til 2 m før merket, strikk 2 m rett sammen, ta 1 m løs av, 

strikk neste m rett og ta den løse m over. Fell likt i andre siden. 

Gjenta fellingen på hver 2. omg 3 ganger, deretter på hver 

omgang til det er 8 m igjen i omgangen. Klipp av tråden og trekk 

den gjennom de resterende maskene. Fest tråden godt på vrangen. 

Strikk den andre sokken på samme måte. 

LUE 

Beg på høyre øreklaff: Legg opp 8 m med hvitt på p nr 3½ og 

strikk glattstrikk frem og tilbake samtidig som det økes 1 m i 

hver side på hver 2. p til det er 26 m på p. Strikk til øreklaffen 

måler 10 cm. Legg arb til side og strikk venstre øreklaff lik. 

Strikk videre rundt i glattstrikk på liten rundp med hvitt slik: 

Strikk ene øreklaffen, legg opp 47 nye m (=foran på luen), strikk 

andre øreklaffen og legg opp 21 nye m (= bak på luen), det er nå 

120 m i omg. Strikk 3 omg over alle m, men over de nye 

maskene foran og bak strikkes det vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. 

Fortsett videre rundt i glattstrikk og mønster etter diagrammet. 

Arb måler nå ca 17 cm (målt midt foran). Strikk videre i hvitt og 

glattstrikk, og fell for toppen ved å strikke 2 m rett, 2 m rett 

sammen omg rundt. Strikk 2 omg uten felling. Fell videre på hver 

3. omg og med 1 m mindre mellom hvert merke til det er 58 m 

igjen i omg. Strikk 2 omg og fell på neste omg ved å strikke 2 og 

2 m rett sammen = 30 m igjen. Strikk 2 omg glattstrikk og fell på 

siste omg jevnt fordelt til 15 m. Klipp av tråden og trekk den 

gjennom de resterende m. Stram og fest tråden godt på vrangen. 

Hekle 1 omg fm rundt hele luen med hvitt garn og heklenål nr 3 

mm. Pass på at kanten ikke strammer eller blir for løs.  

Slutt her
til alle
deler

MØNSTER
TIL LUE

Beg her
til lue

Beg her
til sokker
og votter

 = naturhvitt  = gult

 = mørk grønt  = rødt

 = lys grønt  = lys grått 

 = petrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOTTER 

Legg opp 48 m med hvitt på strømpep nr 3. Strikk 2½ cm 

vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr. Sett merker i hver side med 24 m til 

hver del. Skift til p nr 3½ og fortsett med mønster og glattstrikk. 

Strikk til arb måler ca 13 cm. Øk nå for tommel slik: Strikk 2 m 

fra merket, og øk 1 m ved å løfte opp tråden før neste m og strikk 

den vridd rett, strikk 2 m rett, løft opp tråden før neste m og 

strikk den vridd rett. Strikk 2 omg uten å øke (de utøkte maskene 

strikkes videre i glattstrikk med hvitt). Gjenta økningen hver 3. 

omg med 2 m mer mellom hver økning til det er 12 m i kilen. 

(Prøv om det passer, hvis ikke, øk 1-2 ganger til). Sett de økte m 

over på en hjelpetråd og legg opp 2 nye m bak tommelen = 48 m. 

Strikk videre rundt med mønster som før over alle m til votten 

måler ca 20 cm (eller til ønsket lengde før fellingen). NB! Når 

mønsteret er ferdig fortsettes det med glattstrikk og hvitt. Strikk 4 

m, 2 m rett sammen omgangen rundt. Strikk 4 omg uten felling. 

Strikk 3 m, 2 m rett sammen omgangen rundt. Strikk 3 omg uten 

felling. Strikk 2 m, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 2 omg 

uten felling. Strikk 1 m, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 1 

omg uten felling. Strikk 2 m rett sammen omg rundt. Trekk 

tråden gjennom m og fest den godt på vrangen. 

Tommel strikkes i hvitt: Ta m fra hjelpetråden og plukk opp 4 

nye m bak tommelen + 1 m i hver side = 18 m. Strikk glattstrikk 

ca 6 cm. Strikk 1 omgang og fell videre ved å strikke 2 m rett 

sammen i begynnelsen av hver p til det er 4 m igjen. Trekk tråden 

gjennom de resterende m og fest godt på vrangen. 

Den andre votten strikkes likt men med tommel i motsatt side. 

 

SKJERF 

Ta 1 tråd av alle 7 farger (det blir best å strikke hvis du tar tråden 

fra innsiden på hvert nøste. Legg opp 10 m på p nr 12 og strikk 

frem og tilbake i glattstrikk til arb måler ca 180 cm. Fell av. Lag 

teppeknuter av alle fargene i hver ende av skjerfet som måler ca 

10-15 cm.  


