Tovete sokker/tøfler;
Chris-Ho design
Oppskriften er ikke ment til kommersiellt bruk. Er det spørsmål av noe som helst slag, så ta kontakt på mail;
chris@chris-ho.com

Disse er i størrelsene small (barn ca. Str. 32-37) – medium (dame ca. Str. 38-40 – kan også ved
å legge til ca. 2 omg. pr. str. mellom hæl og tåfelling brukes av smal herrefot/stor damefot –
dette kan ev. Gjøres på alle str. For å tilpasse smale – brede føtter) – large (herre ca. Str. 4246)
Ca garnforbruk ved de oppnevnte tre hovedstr. 2,5 – 3 – 3,5 nøster
Safir/Østlands/Vestlandsgarn eller tilsvarende ev. Effektgarn etter ønske til brettekanten og
ev. Dekorasjon.
Strømpepinner nr. 6
Legg opp 40 – 44 – 48 m.
I denne grunnoppskriften har jeg tatt utgangspunkt i 32 omg. Til «skaftet» på strømpene, og
strikket 16 av dem rett fram og tilbake (rillestrikk) med 2 tråder (ullgarnet og effektgarnet
sammen) før jeg har startet å strikke rundt med bare ullgarnet (16 omg.), men vil man ha
lenger skaft – så strikkes flere omg.
-Hæl; Strikk de to midterste (bak) rett fram og tilbake 18 – 20 – 22 omg. Før fellingen starter
slik; strikk halvparten av maskene før neste m. Tas løst av – strikk en og trekk den løse over
den strikkete – strikk 1 m – snu, ta først m. Løst av og strikk til midten – strikk to masker
vridd rett sammen og 1 rett – snu, ta første m. Løst av strikk over de felte m. , ta neste løst av
– strikk 1 m og trekk den løse over den strikkede – strikk en – snu
Gjenta dette til alle hælmaskene er strikket/felt.
Når dette er gjort fordeles m. På de to pinnene igjen og hælstrikkingen fortsetter slik;

Plukk opp m langs sidene på «hælklaffen» (selv tok jeg ei m i hver rille), strikk deretter de to
neste pinnene rett, plukk opp maskene på andre siden av «hælklaffen» og strikk de resterende
m på omg. Strikk så en omg. Rett over alle m på omg. Strikk deretter rett på første pinne,
men her skal det felles ved at de to siste m på pinnen strikkes vridd rett sammen, strikk så de
to neste pinnene rett, 4. pinne plukkes 1. m løst av strikk neste rett og trekk den løse over den
strikkete (felling), strikk rett pinnen ut. Strikk så 2 omg rett, før fellingen gjentas. Dette
gjentas til maskeantallet på omg er tilbake til de opprinnelige 40 – 44 – 48 m.
Nå strikkes 20 omg. Rett (eller man kan gjøre som nevnt i beg. Av oppskriften hvis man
trenger å tilpasse andre forbredder).
– Tåfelling; Strikk 5 m rett og to m sammen, gjenta omg ut. Strikk så 4 omg rett.
Strikk 4 m rett og to m sammen, gjenta omg ut. Strikk så 3 omg. Rett.
Gjenta dette med en m mindre og en omg. Mindre mellom hver felling til det
er 8 eller færre m igjen på omg. Kutt tråden og trekk gjennom de
gjenstående m og fest.
Til slutt er det bare toving igjen, og da anbefaler jeg å kjøre på 40 grader i maskinen med en
slump grønnsåpe. Selv bruker jeg en vaskeball til dette formålet (kan jo også skjære hull i en
tennisball og fylle grønnsåpen i hvis man ikke har vaskeball) da «ballen» gir litt ekstra
«trøkk» til toveprosessen. Ellers så kjører jeg heller en omgang til hvis de skulle tove for lite,
for det er fort gjort å tove for mye og dermed få ett ødelagt produkt hvis man faller for
fristelsen å vaske på for høy vasketemperatur. Og HUSK at maskiner kan tove VELDIG
forskjellig.

