
Lyngssokker (str. 37- 40) 

 
 

Garn: Drops Air 

 01 Natur: 50 g  

 14 Lyng: 50 g 

 

Strikkefasthet: 17 masker = 10 cm på pinne nr. 5. 

 

Pinner: Settpinne nr. 4  



 

1. Legg opp 48 masker i natur jevnt fordelt på 4 settpinner. Strikk rundt. 

2. Strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang i 4 cm 

3. Strikk 1 omgang rett i natur. 

4. Strikk mønster M1. 

5. Strikk videre i lyng til arbeidet måler 11 cm. 

6. Fell 4 masker ved å strikke de to siste maskene på hver pinne sammen. 

7. Strikk til arbeidet måler 15 cm 

8. Sett de 22 midt oppå foten (altså maskene på pinne 2 og 3) på en tråd. 

9. Strikk glattstrikk over de resterende maskene i 5 ½ cm. 

10. Strikk hælfellingen på følgende måte:  

1 p (= retten): Strikk til det gjenstår 6 masker, ta neste maske rett løs av p, 1 r, løft den 

løse masken over, snu arb. 

2. p (= vrangen): Strikk til det gjenstår 6 masker, ta neste maske vrang løst av, 1 vr, 

løft den løse masken over, snu arb. 

3. pinne (= retten): Strikk til det gjenstår 5 masker, ta neste maske rett løs av p, 1 r, 

løft den løse masken over, snu arb. 

4. pinne (= vrangen): Strikk til det gjenstår 5 masker, ta neste maske vrang løst av, 1 

vr, løft den løse masken over, snu arb. 

11. Fortsett fellingen på samme måte ved å strikke til det gjenstår 1 maske mindre før det 

tas 1 maske løs av til det gjenstår 10 masker på pinnen. 

12. Etter hælfellingen strikkes det opp 8 masker på hver side av hælen og de 26 maskene 

fra tråden settes tilbake på pinnene. Fordel maskene under hælen, så omgangen 

begynner midt under hælen. 

13. Strikk videre i glattstrikk SAMTIDIG som du strikker de to siste maskene på 1. pinne 

og de to første maskene på 4 pinne sammen.  

14. Strikk 1 omg rettstrikk og gjenta fellingen fra punkt 13. 

15. Strikk videre i glattstrikk til sokken måler ca 19 cm fra hæl. 

16. Fell så til tå: Sett et merke i hver side sånn at det blir 22 masker både oppå og under 

foten. Fortsett med glattstrikk SAMTIDIG som det felles 1 maske på hver side av 

merkene hver 2. omgang i alt 4 ganger og deretter hver omgang til det gjenstår 12 

masker. 

17. Neste omgang strikkes alle maskene rett sammen 2 og 2. 

18. Klipp tråden, trekk den gjennom resterende masker og snurp sammen. 

19. Fest godet og fest tråder. 

20. Strikk en sokk til. 
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