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Side 2

Str. 36/37 (38/39) 40/41

Forbrug, ngl.:  2 2 2

Pinde: Strømpepind 3 mm

Tilbehør: Maskemarkør og hjælpepind

Kvalitet: Mayflower 1 Class Cashmere

Strikkefasthed: 28 m i glatstrik på pind 3 = 10 cm.

OM DETTE DESIGN
Strømper med snoninger er strikket fra skaftet og 
ned mod tåen. Først strikkes der rundt, indtil skaftet 
har den ønskede længde. Så strikkes hælen med 
glatstrik og vendepinde, og til sidst samles masker 
op langs hælesømmen, og foden strikkes rundt med 
snoningsmønster på oversiden og glatstrik på undersiden. 
Strømperne er monteringsfri.

Længden på skaftet og på foden kan nemt tilpasses 
efter ønske, og hvis der skal strikkes en større eller 
mindre størrelse end de 3, som opskriften har med, kan 
opskriften følges, imens længden på især foden strikkes 
efter individuelle mål. Dog vil opskriften vil ikke egne sig til 
børnestrømper, da omkredsen på hele strømpen er for stor.  

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10x10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Kantmasker
Første m: Tag 1 m løst over på p, som skulle den strikkes vr. 
Sidste m: Strik r. 

Mønster imellem snoningerne (over 5 m)
2 vr, 1 r, 2 vr på alle p. 

Snoning 1 (over 6 m) – højre strømpe
*1-9. p: Strik glat.
10. p: Løft 3 m over på en hjælpep og placér foran arb, 
strik 3 m r, strik de 3 m fra hjælpep.
11-17. p: Strik glat.
18. p: Løft 3 m over på en hjælpep og placér foran arb, 
strik 3 m r, strik de 3 m fra hjælpep*.

Gentag fra * til *.

Snoning 2 (over 4 m) – højre strømpe
*1-5. p: Strik glat.
6. p: Løft 2 m over på en hjælpep og placér foran arb, strik 
2 m r, strik de 2 m fra hjælpep*.

Gentag fra * til *.

Snoning 1 (over 6 m) – venstre strømpe
*1-9. p: Strik glat.
10. p: Løft 3 m over på en hjælpep og placér bagved arb, 
strik 3 m r, strik de 3 m fra hjælpep.
11-17. p: Strik glat.
18. p: Løft 3 m over på en hjælpep og placér bagved, strik 
3 m r, strik de 3 m fra hjælpep*.

Gentag fra * til *.

Snoning 2 (over 4 m) – venstre strømpe
*1-5. p: Strik glat.
6. p: Løft 2 m over på en hjælpep og placér bagved arb, 
strik 2 m r, strik de 2 m fra hjælpep*.

STRØMPER MED SNONINGER NO D154
VERSION 1.0

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.mayflower.dk. 



Side 3

Gentag fra * til *.

Indt v: Strik 2 m sm r.

Indt h: Løft 1 m løst over, som skulle den strikkes r, løft 
endnu en m over, som skulle den strikkes r. Sæt begge m 
tilbage på venstre p og strik dem sm dr r.

OPSKRIFT
Højre strømpe
Slå 66 m op på p 3 mm. Strik rib (1r, 1vr) i alt 4 cm. 
Placér en mm og strik *snoning 1, mønster imellem 
snoningerne* i alt 6 gange = 66 m. 

Fortsæt med at strikke snoninger og mønster, indtil skaftet 
inkl. rib måler i alt 16 cm – eller til ønsket længde. 

På næste p skal hælen påbegyndes, imens m til oversiden 
hviler. Det er ikke vigtigt, hvorhenne du er i mønsteret.

Start ved mm og strik glatstrik med 1 km i begge sider over 
de næste 28 m (Så du starter og slutter over en snoning). 
Strik glatstrik med km frem og tilbage over disse 28 m, 
indtil du har strikket i alt 24 p.

Nu skal der laves vendep for at forme hælen. Strik r over 18 
m, vend (vi anbefaler metoden German Shortrows), strik vr 
over 8 m, vend.

Fra nu af skal du strikke forbi sidste vending og strikke 
yderligere 1 m. Vend. Fortsæt med vendep i glatstrik, indtil 
der ikke er flere m tilbage. Slut med en vr-p. 

På den strømpep, hvor du har dine 28 m fra hælen, skal 
du nu strikke 12 m op langs den kant, som du er kommet til. 
Skift p og strik efter mønster, så du fortsætter over de 38 
m, hvor du slap. M fordeles over 2 p. Start på en ny p og 
strik 12 m op langs anden kant og strik 14 m fra hælen. Nu 
er dit strik fordelt på de fire strømpep med 26 m på hver 
af de to p med glatstrik og 38 masker fordelt på to p med 
mønster. I alt 90 m.

Indtagninger til hæl
Her starter din omg nu.
*Strik hen til, der er 2 m tilbage på strømpep 1. Lav en indt 
v. Strik alle m med mønster (strømpep 2 og 3). Lav en indt 
h over de første to m på strømpep 4. Strik strømpep 4 ud.

Strik en omg med glat over glat og mønster over mønster*.

Gentag fra * til *, indtil der er lavet i alt 12 p med 
indtagninger. I alt 66 m. 

Nu strikkes foden rundt i glat over glat og mønster over 
mønster, indtil foden måler i alt 14 (15) 16 cm fra de 

opsamlede m på hælen.

Tåen
På næste p (må ikke være en snoningsp) strikker du frem 
til, at mønsteret og snoningerne begynder. Over de 6 m, 
som der laves snoninger på, strikker du *2 m sm r, 2 r, 2 m 
sm r*. Gentag fra * til * over alle tre snoningsranker. I alt 
60 m. 
Strik omg ud. 

Indtagninger på tå
*Strik, indtil der er 2 m tilbage på strømpep 1. Lav en indt 
v på de to første p. På strømpep 2 laves en indt h. Strik nu 
snoning 2 over de 4 m, der nu udgør hver snoningsranke. 
På de sidste 2 m af strømpep 3 laves en indt v. På de første 
to m af strømpep 4 laves en indt h. 
Strik en omg uden indtagninger*.

Gentag fra * til * i alt 4 gange. I alt 44 m.

Nu laves indtagninger som beskrevet på hver p, indtil der 
er 12 m tilbage i alt. Strik 2 m sm omg ud og træk tråden 
igennem alle m.

Venstre strømpe
Laves magen til højre strømpe men med snoninger, der 
vender den modsatte vej – se beskrivelser.
Hæft alle ender. 
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