
Leine baby – sokker 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

Størrelser: 0-3(3-6) mndr 
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 20-30 gram pr par  

Pinner: To korte pinner nr. 3 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 25 m x 36 p 
(rettstrikk i hvitt garn før vask) 

 
Babysokker skal være varme, gi plass til tærne og sitte godt rundt ankelen. Her er noen Leine-
varianter av gode, gamle og velprøvde modeller. Snorer kan du tvinne, hekle eller strikke. 
 
Enkle sokker 
Legg opp 32(38) masker på pinner nr. 3. Strikk 7(8) cm ribbestrikk, 1 rett og en vrang. Gå over til 
rillestrikk, dvs alle pinner rette. Begynn på rettsiden, og strikk huller slik: *en rett, et kast, to 
sammen* 8 ganger jevnt fordelt over arbeidet. Strikk 3 pinner til. 
 
Sett 11(14) m ytterst på hver side på en 
sikkerhetsnål eller en tråd. Strikk 10 omganger over 
de 10 midterste maskene. Klipp av tråden uten å 
felle av. 
 
Ta maskene fra sikkerhetsnålene inn på pinnen, og 
plukk samtidig opp 10 m på hver side av 
midtstykket (dvs. 52(68) m til sammen). Strikk 5(6) 
omganger rillestrikk over alle maskene. 
 
Strikk fram og tilbake over de 10 midterste 
maskene. Hver gang du strikker den siste av disse, 
feller du ved å strikke den sammen med den 
nærmeste masken fra sidekantene. Snu. Strikk 
fram og tilbake slik til du har 3 m igjen på hver side. Strikk maskene i midtstykket sammen 2 og 2.  
Fell av og sy sammen bak. Fest løse tråder.  
 
Strikket snor : Legg opp 4 masker, strikk rett fram og tilbake 4 pinner. Fell to og to sammen til to 
masker. Hold pinnen med maskene i høyre hånd med strikketråden på venstre side. Dra maskene 
over til motsatt side av pinnen, og flytt den over i venstre hånd. Strikk de to maskene. Dra 
maskene over pinnen og skift hånd igjen – om igjen og om igjen! Når snoren er 40 cm, legger du ut 
to masker, og strikker rett fram og tilbake 4 pinner. Fell av. Fest snorene bak på sokken og tre 
gjennom hullene. 
 
Sokker med farget garn 
Legg opp 32(38) masker på pinner nr. 3. Strikk 7(8) cm ribbestrikk, 1 rett og en vrang. Gå over til 
rillestrikk, dvs alle pinner rette. Begynn på rettsiden, og strikk huller slik: *en rett, et kast, to 

sammen* 8 ganger jevnt fordelt over arbeidet. 
Strikk 1 pinne til. 
 
Sett 11(14) m ytterst på hver side på en 
sikkerhetsnål eller en tråd. Ikke kutt den hvite 
tråden. Strikk 10 omganger over de 10 midterste 
maskene med farget garn. Klipp av tråden uten 
å felle av. 
 
Ta maskene fra sikkerhetsnålene inn på pinnen, 
og plukk samtidig opp 10 m på hver side av 
midtstykket (dvs. 52(58) m til sammen). Fortsett 



med hvitt garn, og strikk 5(6) omganger rillestrikk over alle maskene. 
 
Strikk 4 omganger rillestrikk til, men slik at du feller 2 masker foran og en i hver side hver omgang. 
Slik får du en av runding ved hel og tå. Fell av og sy sammen. Fest løse tråder.  
 
Heklet snor : Hekle 40 luftmasker, snu og hekle kjedemasker tilbake. Hekle videre 40 luftmasker, 
snu og hekle kjedmasker tilbake. De løse trådene på midten av snoren bruker du til å feste den 
bak på sokken. 
 
Sokker med hullmønster 
Denne sokken er pyntet med hullmønster og 
litt farge, og passer til Leine raglanjakke.  
 
Legg opp 31(37) masker på pinner nr. 3. 
Strikk 6(8) omganger rillestrikk. Strikk to 
pinner rett med farget garn, deretter 2 pinner 
med hvitt garn og så en rad med huller slik: 
en rett, *et kast, to sammen, gjenta fra * og ut 
pinnen. Strikk rett tilbake med hvitt, og til slutt 
2 p med farget garn.  
 
Sett 11(13) m ytterst på hver side på en 
sikkerhetsnål eller en tråd. Strikk videre over 
de 9(11) midterste maskene. Strikk først 6 
pinner rillestrikk. Strikk 1 p rett, snu og strikk 
vrangt tilbake. Strikk 6 p hullmønster på 
midten av de 9(11) maskene, avslutt med 6 pinner rillestrikk. 
 

En rad = en omgang  
o / :  to sammen, et kast 
\ o :  et kast, en maske løs av, strikk den neste og tre den løse masken over. 
Tom rute: rett på retten og vrangt på vrangen 

 
Klipp av tråden uten å felle av. Ta maskene fra sikkerhetsnålene inn på pinnen, og plukk samtidig 
opp 10 m på hver side av midtstykket (dvs. 51(57) m til sammen). Strikk 6 omganger rillestrikk over 
alle maskene. 
 
Strikk fram og tilbake over de 9(11) midterste maskene. Hver gang du strikker den siste av disse, 
feller du ved å strikke den sammen med den nærmeste masken fra sidekantene. Snu. Strikk fram 
og tilbake slik til du har 3 m igjen på hver side. Strikk maskene i midtstykkets sammen 2 og 2. Fell 
av og sy sammen bak. Fest løse tråder. Modellen har heklet snor, se over. 
 

 
 
 

 

  o /  
\ o  o  / 
  o /  


