
Herunder vil jeg nærmere beskrive strømpestrikningens forskellige detaljer: 

 

 

Strømpen strikkes oppefra og ned. Først strikkes ribben og dernæst ankelstykket. 

      1: hællappen 

Når ankelstykket har en passende højde, strikkes hælen. Denne 

strikkes af maskerne på pind 1 og 2. Dog sættes 1. maske på 

pind 1 over på forrige pind (pind 4) og sidste maske på pind 2 

sættes på pind 3. Dette for at hælen ikke bliver for bred. Strik 

glat. Tag første maske på pinden løst af. Tag løst af i ret på 

retpinde og tag løst af i vrang på vrangpinde. Den fremkomne 

lænkekant skal senere bruges til at samle masker op i når 

sidekilen skal strikkes. 

 

 

 

 

2: hælbunden 

Når hællappen består af lige så mange rækker, 

som der er masker på hælpinden, skal hælbunden 

formes. Dette sker ved at strikke afkortede 

pinde: 
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1. Pind: Strik hen til midten af hællappen og strik yderligere tre masker. Strik de næste to masker 

drejet ret sammen og strik en ret. Vend. 

2. Pind: Tag første maske løst af. Strik syv masker vrang. Strik de to næste masker vrang sammen og 

strik en vrang. Vend. 

3. Pind: Tag første maske løst af. Strik otte masker ret. Strik to ret drejet sammen. Strik en ret. Vend. 

4. Pind: Tag første maske løst af. Strik ni masker vrang. Strik de to næste masker vrang sammen og 

strik en vrang. Vend. 

Gentag pind 3 og 4 indtil alle masker er strikket med. 

 

 

 

 

 

 

 

den færdige hællap og hælbund 

 

 

 3: opsamling af masker langs hællappen: 

Når hælbunden er færdig, skal der samles masker op langs begge sider af hællappen. En maske i hver 

lænke. Sørg for at samle lige mange masker op på hver side af hællappen. 
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De opsamlede masker og maskerne fra hælbunden fordeles på de to hælpinde. 

Nu skal der strikkes rundt på alle fire pinde. 

De opsamlede masker strikkes drejede ret. Ellers bliver der små huller på begge sider af hælen. En 

ekstra maske i overgangen mellem pind 3 og de opsamlede masker på hællappen samles op. Denne 

maske strikkes sammen med den første af de opsamlede masker. Dette giver en pænere overgang. 

Ellers bliver der et hul mellem den sidst opsamlede maske og den næste maske. Gør tilsvarende på 

den anden side af foden. 

 

4: kileindtagning  

Strik rundt på alle fire pinde.  

På hver anden omgang tages ind til kile:  

Pind 2: Strik til der mangler fire masker. Strik 4. og 3. sidste 

maske ret sammen.  

Pind 1: Strik 3. og 4. maske drejet ret sammen. Fortsæt således 

på hver anden omgang til der i alt på omgangen er det 

maskeantal, der blev slået op. 

Fordel maskerne ligeligt på alle fire pinde. 

Strik til lilletåen netop er dækket. Derefter strikkes 

tåaflukningen. 

5: fodformet tåindtagning 

Først tages ind i fodens ene side og senere i begge sider samtidig. 

Venstre fod: 

Pind 4 og 1: Strik til der på pind 4 mangler tre masker. Strik 3. og 2. sidste maske ret sammen. 

Strik første maske på pind 1. Strik 2. og 3. maske drejet ret sammen. 

Fortsæt med disse indtagninger på hver omgang til der er fjernet 1/3 af alle masker. Se billedet.  
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Derefter foretages en tilsvarende indtagning på pind 2 og 3 og der fortsættes med indtagning på pind 4 og 1som hidtil. 

Fortsæt til der er to masker tilbage på hver pind. Maskerne sættes på to pinde således at aflukningsbåndet er på hver 

pind. 

 

Bryd garnet. Maskerne sys sammen med maskesyning. Heft trådenden på bagsiden. 

Eller garnenden trækkes gennem alle otte masker og heftes på bagsiden. 

 

Højre tåaflukning strikkes spejlvendt af venstre fod. 

 

 


