Humlesokkene
av Ann Myhre
en Pinneguri-design

Garn

Pinner

Størrelse

Tynt sokkegarn, 24 masker over 10 cm.
Her er det brukt Wollmeise Twin 80/20 i 3 forskjellige farger: Natural,
Löwenzhan og Salamander. De to siste fargene er melerte så det er de
som skaper effekten av gress og humler. Tilsammen veier sokkene 110
gram, 55 gram hver.
Strømpepinner 2 mm og en rundpinne på 2 mm (for å legge opp).
Her er det brukt Harmony Wood fordi de holder seg rette selv på pinner
2 mm. Men hvilken som helst pinner du er fornøyd med kan brukes, også
rundpinner hvis du foretrekker det.
Sokkene er strikket tå-opp så du kan når som helst begynne å tilpasse
lengden på din egen fot. Du begynner å øke til kilene når du er litt over
halvveis under foten.
Disse er damestr. ca. 37-38, dvs. ca. 24 cm, og da begynte økninga ca. ved
13 cm.

Kunnskaper
Disse sokkene er strikket fra tåa og opp. For å kunne legge opp til tå må man kjenne
til teknikken med Magic Cast On
(http://www.youtube.com/watch?v=lhBIS0AhhQY) eller lignende metode.
Det brukes forkortede rader-metoden (short rows) i hælen for å skape en
avrunda hæl.
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TÅ
Legg opp 34 masker på rundpinne 2 mm med Magic Cast On-metoden i fargen grønt,
17 masker på hver side. *Strikk 1 omgang rett, så en omgang der det økes 4 masker:
Strikk 1 m, øk 1 m, strikk fram til nestsiste maske, øk 1 m og strikk den siste maska.
Gjenta på andre siden. Du har økt 4 masker. * Gjenta innenfor stjernene inntil du
har 70 masker; hver humle + ett mellomrom er på 10 m.
Du kan når som helst bytte til strømpepinner hvis du foretrekker det i stedet for
rundpinne.
Når du er ferdig med økninga for tærne strikker du ca. 8 omganger/et par cm rett,
fortsatt i grønt.
Bryt tråden i siden av foten og strikk et par omganger med hvit.
FOT
Det er på tide å begynne med humlene.

Start nederst i høyre hjørne og strikk mot venstre. Pass på at humlene ligger
symetrisk om midten oppå foten. Diagrammet viser bare halve sokken, fortsett med
humlemønsteret som etablert, under foten også.
HÆL
Til damestr. strikker man 3 humler over hverandre før man begynner med økninga
til kilene.
I det du skal begynne å øke til kilen fordeler du
de 70 m du har på pinnene, 35 m på oversiden
og 35 m på undersiden. Du fortsetter å strikke
humlene over hverandre som allerede etablert
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på foten over to pinner, og strikk striper over de to andre pinnene. Pga av ujevnt
antall masker, 35 m, vil det ikke bli hele humler i bredden lenger, mens stripene blir
til hælområdet.
Hvordan strikkes kilene?
Stripene strikkes som *1 hvit + 1 humlefarge*. Gjenta det som står mellom stjernene
samtidig som du øker 1 m i hver side på annenhver omgang. Etter hvert som du øker
masker i siden strikker du de videre som striper.
Et råd: Pass hele tiden på å ha 1 maske i bunnfargen mellom humlene og stripene for
da ser det ryddigst ut.
Øk 2 m over 20 omg og du har nå 55 m som danner striper under hælen, og 3,5
humle over 35 m oppå lesten.
Nå skal hælen rundes, og det gjøres i to forskjellige teknikker, 1) forkortede rekker
(short rows) og 2) felling.
Du skal fortsette å strikke striper i begge disse to teknikkene, noe som betyr at du
vil strikke vrangt med to farger. Syns du det blir for vanskelig, strikker du bare i én
farge, men ikke bryt den andre tråden, la den henge igjen på venstre side etter 1.
omgang med forkortede striper. Du vil komme til å trenge å strikke med to farger én
omgang over lesten mellom disse to teknikkene.
Skjønte du ikke bæret av dette, så følg beskrivelsen under:
Du har nå 55 masker under foten og 35 over lesten. Nå skal du strikke forkortede
rekker (short rows) over de 55 m under foten.
Forkortede rekker (short rows)
1. rad av forkortede rekker.: Strikk humler over 2 pinner som før, og hælen starter
på 3 pinne. Strikk 43 masker i striper og selv om du skal strikke hælen ensfarget er
det lurt å strikke denne første raden
Den 44. masken er den første maska som skal bli første forkortede rekke:
Ta den ene tråden foran arbeidet, ta maska løst av, og snu arbeidet rundt så du har
vrangsiden mot deg. Ta med deg tråden som nå er surret rundt den 44. maska.
(Hvis du ønsker å strikke hælen ensfarget lar du den ene tråden henge igjen på
venstre side av disse 44 maskene, men min beskrivelse fortsetter som om du har
begge trådene med deg og du fortsetter å strikke striper. )
2. rad av forkortede rekker: Nå har du snudd arbeidet mot deg og du er på
vrangsiden. Strikk 31 m vrangt tilbake etter først å ha tatt den 1 maska løst av. Den
33. maska er den 2. maska som skal bli forkortede rekker: Siden du er på vrangsiden
har du antageligvis begge trådene foran arbeidet? Den ene tråden skal bare legges
mellom 32. og 33. maske for å få den til framsiden. Den andre tråden skal legges
rundt 33. maske. Ta 33. maske av og ta med deg tråden rundt maska. Snu arbeidet,
begge trådene er på forsiden, og 1. maske er ikke strikket.
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3. rad av fortkortede rekker, og alle de andre radene til det er 8 sånne masker på
hver side:
Når du kommer til siste maske før den forrige forkorta masken (enten på rettsiden
eller vrangsiden) skal disse maskene ikke strikkes; det skal bare legges en tråd rundt
dem, og du skal heller ikke strikke dem på andre siden. Dermed blir det et midtparti
som blir mindre og mindre, mens du får en kileform på hælen.
På tide å begynne med felling, men først en overgangsomgang.
Når du har rettsiden mot deg og det er 8 løst avtatte masker på hver side av pinnen
(og 17 i midten) skal du strikke én omgang der du plukker opp og strikker disse 16
maskene du nå har laget: Strikk til du kommer til første maske med en tråd snurret
rundt. Strikk masken og snurren i ett, og fortsett sånn med de 7 andre. Nå skal du
stå i det venstre hjørnet av hælen (og har du strikka forkorta rader bare i én tråd,
kan du nå plukke opp den andre tråden), og det er 11 masker igjen av stripene som
ble dannet under hælen. Fortsett å strikke stripene og fortsett med humlemønsteret
til du kommer til stripene på andre siden. Strikk disse (det skal være 11 av dem
også), og du kommer til de neste 8 forkortede maskene på høyre side av hælen.
(Hvis du har strikka ensfarga hæl og ønsker å fortsette med det, bryter du den
tråden du ikke skal bruke. Jeg skal si ifra når du skal ta fram det andre nøstet igjen.)
Plukk de 8 som på andre siden: Strikk 1 maske av masken + snurren.
Overgangsomgangen er over.
Felling for hælkappen
1. rad av fellingen: Du har plukka opp og strikka de første 8, strikk de 17 i
midten, og strikk 7 masker. Neste maske, 8. maske, strikker du sammen med
1 maske på den andre stripesiden. Du har felt én maske. Snu arbeidet.
2. rad av fellingen: Ta 1 maske løst av, strikk 31 masker vrangt tilbake og strikk
sammen 33. maske med 1. maske av stripene på andre siden. Du har felt 2
masker.
3. rad av fellingen og alle andre til du har felt 10 masker på hver side: Ta 1.
maske løst av, strikk til nest siste maske og strikk sammen siste maske på
midtpartiet og 1. maske på siden inntil du står på forsiden og bare har én
maske igjen å felle på hver side.
For at det ikke skal bli hull i overgangene må de siste to maskene felles mens du
strikker mønsteret videre rundt. Strikk til du kommer til siste maske som skal felles
på venstre side av hælen. Strikk sammen, men nå fortsetter du rundt (altså, ikke
strikk vrangt tilbake). Og har du strikka ensfarga hæl fram til nå så er det på tide å
finne fram den andre fargen igjen.
Fortsett å humlemønsteret som du har etablert det til du kommer til nest siste
maske før felte striper på høyre side. Strikk denne og neste maske sammen. Nå er
du ferdig med fellinga av hælen.
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LEGG
Nå har du 70 masker igjen. Og har du ikke det – da enten legger du opp flere eller
feller du de du har for mye. Hvis det ikke plager deg at du har en og annen maske for
mye mellom hver humle så kan du også la være både å felle og legge opp flere. Jeg
lover at ingen kommer til å legge merke til det!
Strikk humlemønsteret videre så langt du ønsker sokkene. Selv syns jeg det blir
penest om sokken avsluttes over en rad med hele humler, men det er en smakssak.
Bryt humletråden, strikk et par omganger med bakgrunnsfargen, før denne også
brytes og du strikker vrangborden i grønt. Strikk 1 omgang rett hvor du legger opp 2
masker, 1 i hver side før du fortsetter ribbestrikking *2 rett + 2 vrang*, gjentas ut
omgangen og så langt du ønsker. Her er de ca. 5 cm.
AVSLUTNING
Alle har sine favorittfellinger, men den jeg bruker pleier å gi en passe stram uten å bli
klemmende, avslutning. Du har nå strikket 2 rette og 2 vrange. Når du feller
fortsetter du å strikke 2 rette og 2 vrange mens siste maske løftes over den sist
strikka.

Og – ikke glem å strikke den andre da :D
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Dette mønsteret er gratis og du kan lage så mange sokker du vil og selge dem
hvorsomhelst til hvilken som helst pris uten at jeg ber om vederlag. Det jeg ber om
er at mønsteret ikke selges sammen med garn som en strikkepakke. Jeg har ikke
laget dette mønsteret for at andre skal tjene penger på mønsteret.
Kos deg, det er dritmorsomt å lage sokker. Og strikker du de og har lyst til å vise
meg det (eller har innspill til oppskriften) så ta kontakt med meg på
theneedlelady@gmail.com
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