
Design: Tove Romundstad og Magda Johnsen
Vanskelighetsgrad: Middels
Størrelse: dame 
Garn: Opal 75 % ull og 25 % polyamid, 100 g / 425 m
eller Hifa Superwash, 100 % superwash, 100 g / 300 m
Farge: 1431
Garnmengde: 200 g til de lengste strømpene og
av 100 til knestrømper og ankelsokker
Pinneforslag: 2 sett 5 pinner, 2 og 2.5
2 små rundpinner 2 og 2.5
Strikkefasthet: pinne 2.5, 30 masker = 10 cm
Vask: 40 grader
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Oppskrift på 

3 par strømper 



   ”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele 
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

02

01

04

03

06

05

08

07

10

09

12

11

14

13

16

15

18

17

20

19

22

21

24

23

25

26

27

- from angels with love!

Denne oppskriften inneholder 3 strømpelengder.
Lengdene er Strømper over kneet, Knestrømper 
og Ankelsokker. Start hvor du ønsker.

Strømper over kneet
Legg opp 112 m på p 2 og strikk 3 omg, 
2 rett og 2 vrang. 

Hullrad: Strikk *2 rett, og de 2 vrange sammen, 
1 kast*, ut omgangen. Fortsett å strikke 2 rett og 
2 vrang til arbeidet måler 6 cm. Skift til p 2.5.
Fortsett i glattstrikk men strikk en vrangmaske 
midt bak slik at du har å felle etter. Fell 1 m på 
hver side av vrangmasken hver fjerde omgang, 
9 ganger og du har 91 m. Forsett uten felling til 
arbeidet måler 19 cm. 

Knestrømper
Forsett med vrangbord 2 rett og 2 vrang på p 2, 
start med 2 rette og avslutt med 2 rette.
Lag hullrad som over, og til vrangborden måler 
6 cm. Skift til p 2.5 og strikk 6 cm glattstrikk.
Fortsett og felle hver fjerde omgang til du har 64 
m tilbake og strømpen måler 24 cm fra kneribb.

Ankelsokker
Herfra strikkes 6 cm ribbestrikk( 2 r og 2 vr)
Her starter hælen. Del maskeantallet på to. 
Strikk hælmaskene frem og tilbake 6 cm. 
Her starter hælfellinga: Start fra rettsiden og 
strikk til en maske over midten og strikk to 
masker vridd sammen, Snu og strikk til en maske 
forbi midten og strikk to masker sammen. 
Snu og fortsett slik til  du har fire masker tilbake 
på pinnen.

Nå skal du ta opp 20 masker langs fellingen på 
begge sider.  Du har nå 78 masker. 
Fordel maskene på pinnene. På første omgang 
strikkes de maskene du har tatt opp langs hælen 
vridd. Fortsett med ribbstrikk over 34 masker på 
vristen.

De andre maskene strikkes rett. Vristen starter 
med 2 vr og slutter med 2 vr. På hver side av 
vrangmaskene skal det nå felles  hver omgang.  
Felling etter vrist felles ved å strikke to masker 
vridd sammen. Felling før vrist ved å strikke to 
masker sammen.

Fortsett slik til du har 60 masker tilbake. Fortsett 
å strikk  til tuppen av lilletåa.

Tåfelling: Fordel maskene jevnt fordelt på fire 
pinner. På første pinne strikkes en maske, 
så to m sammen Strikk til det står igjen 3 mas-
ker.på pinne to Strikk to masker sammen, 
strikk siste masken på pinnen rett. Strikk første 
m på neste pinne rett, videre to masker sammen. 
Strikk til det er igjen tre maasker og strikk to 
masker sammen,den siste masken rett. Fortsett 
fellingen til du har ca 8 masker tilbake. Trekk 
tråden glennom de siste maskene og fest godt.
Tre tynne strikker i hullradene de hjelper til å 
holde strømpene godt oppe.


