Julestrømpe

Garn: PT5 fra Rauma, eller det du har i restekurven
Ca 25 gram av hver av fargene hvit, gul, orange, julegrønn, gulgrønn, mørk blå, mørk fiolett, brun. I tillegg litt
gullfarget garn. Du trenger litt mer av det røde garnet.
Strømpepinner 3 ½ og 3, eller det som passer til garnet.
Strikkefastheten for garnet vi har brukt er 22 m = 10 cm. Hvis du bruker garn med annen strikkefasthet må du bruke
tykkere pinner, og strømpene blir større. Du kan også redusere antallet masker du legger opp. Mønsterrapporten er
delelig med 10. OBS: Hvis du strikker med garn i en annen strikkefasthet og har færre masker, må du også tilpasse
hælfellingen og tåfellingen.
OBS!!! Du strikker diagrammet slik du vanligvis strikker mønster, nedenfra og fra høyre side. Da blir navnet riktig vei.

Legg opp 70 m på strømpepinne 3 med rødt, og strikk 6 rader rett til belegg, deretter en omgang hullkant; 2 rette
sammen, ett kast ut omgangen. Se diagrammet.
Skift til pinne nr 3 ½, og strikk videre på mønster for leggen. Starten på hver omgang er midt bak på leggen.
Du må selv lage diagram for navnet til den som skal ha strømpen. Hvis du har boka “Hønsestrikk til folket”, finner du
hele alfabetet der. Husk å strikke speilvendt og opp ned. Du begynner med navnet i omgangen, slik at det kommer på
den riktige siden når du henger opp strømpen. Etter navnet fyller du på med hjertermønster ut omgangen. Hvis
navnet er kort, strikker du også passende antall hjerter før navnet.
Når du er ferdig med diagrammet for leggen, setter du 35 masker på en tråd.
Hælen strikkes videre med rødt garn over de 35 gjenstående maskene.
Fell til hælen slik:
1.
2.
3.
4.

pinne (retten) Strikk til det er 10 m igjen, ta neste maske løs av, strikk 1 rett, løft den løse m over, snu.
pinne (vrangen) Strikk til det er 10 m igjen, ta neste maske løs av, strikk 1 vrang, løft den løse masken over,
snu.
pinne (retten) Strikk til det er 9 m igjen, ta neste maske løs av, strikk 1 rett, løft den løse m over, snu.
pinne (retten) Strikk til det er 9 m igjen, ta neste maske løs av, strikk 1 rett, løft den løse m over, snu.

Fortsett fellingen ved å strikke til det er en maske mindre i hver runde (runde er en rettpinne + en vrang pinne) til det
til det er 19 masker igjen.
Plukk opp maskene og strikk en rad rundt med rødt garn, der du strikker opp 12 masker på hver side av hælen, til
sammen (35 + 12 + 19 + 12)=78 masker
Fortsett med fotmønsteret, men de første 8 rundene felles det på annenhver rad 1 maske på hver side av hælen, til
sammen felles 8 masker = 70 masker.
Strikk ferdig fotmønsteret. Deretter skifter du til rødt garn og feller til tå.
Tåfelling: i hver side felles 2 masker slik: 2 rett sammen, ta 1 maske løst av, strikk 1 rett, løft dem løse over.
Fellingene gjøres på annenhver runde tre ganger, og deretter hver runde til det er 6 masker igjen, tre tråden gjennom
og klipp av. Fest trådene godt.
Sy knapper på pepperkakemennene med maskesting med gul og rød farge. Sy også øyne på snømennene med blå
farge og en gulrotneste med oransje. Hekle et skjerf i rød farge til hver av snømennene, og tre det gjennom sokken på
hver side av halsen, og knyt foran.
Sy belegget fast på innsiden av strømpen med løse kastesting. Hekle en hempe med rødt garn, og fest midt bak øverst
på leggen.

Diagram for leggen

Diagram for foten

