
RIB-SOKKER
- som Mor lavede dem. I dame- og herrestørrelse.

Design og opskrift: Birthe P, GarnGalleriet
Vist i GarnGalleriets Opus Sock

Garn og pinde:
Opus Sock fra GarnGalleriet, 70% BFL-uld, 30% nylon. 100 gram = 350 meter, eller
BFL-Steps fra GarnGalleriet, 85% BFL-uld, 15% nylon. 100 gram = 400 meter.
Strømpepinde 2½ mm.

Størrelser:
Dame/Herre. Vær opmærksom på at garnforbruget til herrestørrelsen kan overstige 100 gram.

Skaft:
Slå 64/72 m op fordelt på 4 strømpepinde (A, B, C og D) med 16/18 
masker på hver. Pind A starter midt bag.
Strik rundt i ribmønster: 2 ret, 2 vrang. Gentages til ønsket længde.

Hælkappe:
Strikkes frem og tilbage på pind A. De øvrige pinde hviler.
Arranger først maskerne på 3 pinde så der på pind B og C hver er 
16/18 masker, der begynder og slutter med 1 retmaske. På pind A er 
der 32/36 m til hælkappe (Pind D's masker sættes på pind A). Øg til 
33/37 m på 1. pind, der strikkes således: 1 r, *løs af, 1 r, gentag fra *.
Strik vrang tilbage.
Strik 32/36 pinde til hælkappe.

Drej hælen:
Retsiden: 18/20 r, 2 r sm, 1 r,
Vend.
1 løs af, 5 vr , 2 vr sm, 1 vr, vend.
1 løs af, ret til 1 m før mellemrummet, 2 r sm, 1 r, vend
1 løs af, vr til 1 m før mellemrummet, 2 vr sm, 1 vr, vend
Osv, til alle masker er brugt. Slut med 19/21 m på pind. 

Foden:
Fordel  igen maskerne på fire pinde: Pind D: 8/9 r, 2 r sm. Pind A: 9/10 r på næste. Strik 16/18 m op langs 
hælkappens side med pind A. Strik over vristen i rib som maskerne viser. Ny pind (D): strik 16/18 m op langs 
hælkappens anden side og strik de 9/10 m fra hælen på pind D.
Strik rundt, glat ret på pinde A og D, vristens pinde B og C i ribmønsteret.
På hver anden omgang: strik 2 r sm i slutningen af pind A og 2 dr r sm i begyndelsen af pind D. På omgange 
uden indtagning strikkes den første maske på pind 4 drejet ret. Lav indtagningsomgange indtil der er 16/18 m 
tilbage på alle pinde.
Fortsæt rundt med rib på pind Bog C og glatstrik på pind A og D til ønsket fodlængde minus 6 cm.

Tå:
Strik nu glat ret på alle pinde.
På hveranden omgang: strik de to sidste m på hver pind ret sammen.
Når der er 8/9 m tilbage på hver pind (32/36 i alt) laves indtagningerne på hver omgang, indtil der er 2 m 
tilbage på hver pind (8 m i alt). Bryd garnet og træk garnenden gennem disse 8 masker. Hæft enderne.
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