
Sokker i 3-trådet garn 
 
Størrelser: (4 år)8 
år(Dame)Herre 
Garn: (100)100(100)200 
gram 3-trådet Leine 
Merino. Tråd til 
forsterkning av hel og tå. 
Pinner: 5 pinner nr. 4.  
Strikkefasthet: 10 x 10 
cm rettstrikk = 18 masker 
27 pinner 
 
Fotlengde: (16)20(25)28 
cm 
 
Ull reflekterer varme og 
absorberer fuktighet 
bedre enn syntetfiber, 
men slitestyrken er ikke 
like bra. Vil du ha sokker i 
ren ull, må du forsterke dem på en eller annen måte.  
 
I gamle dager var det vanlig å tove sokker før bruk. I denne oppskriften er hel og tå 
forsterket med en ekstra tråd. Bruk lin, tykk sytråd eller tynt sokkegarn – ta det du 
har som er tynt og sterkt. 
 
Likevel må du være forberedt på stopping. En stoppesopp kan være til god hjelp. 
 
Vrangbord: Legg opp (32)36(44)48 masker. Strikk 2 rette og 2 vrange (10)12(16)18 
cm. 
 
Hel: Strikk rett over (16)18(22)24 masker. * Snu og strikk vrangt tilbake. Snu og 
strikk rett tilbake. Gjenta fra * 1 gang. 
* Ta en maske løs av, strikk 2 sammen vrangt, strikk vrangt. Snu, ta en maske løs 
av, strikk to sammen, strikk rett. Snu. Gjenta fra * til du har (8)10(12)12 masker. 
Maskene du har tatt løs av danner en kjede i kanten av arbeidet. * Ta opp en løs 
maske fra pinnen under, strikk vrangt, snu. Ta opp en løs maske fra pinnen under, 
strikk rett ut pinnen, snu. Gjenta fra * til du har (16)18(22)24 masker. 
 
Fot: Strikk rundt. Plukk opp 2 masker på siden av helen, strikk 2 rette og 2 vrange 
over vristen, plukk opp 2 masker på den andre siden og strikk rettstrikk i sålen. * 
Strikk 2 omganger, fell 1 maske på hver side, gjenta fra * 1 gang. Det skal være 
(32)36(44)48 masker igjen. Strikk videre til foten måler (14)17(20)23 cm fra 
baksiden av helen, eller (2)3(5)5 cm kortere enn ønsket lengde. 
 
Tå: Gå over til rettstrikk.  



Herre/48 masker: Fell 8 masker jevnt fordelt, 2 på hver pinne. Strikk 4 omganger 
til. Fell 8 masker jevnt fordelt, strikk 3 omganger. Fortsett som for 4 år. 
Dame/44 masker: Fell 4 masker jevnt fordelt, 1 på hver pinne. Strikk 4 omganger 
til. Fell 8 masker jevnt fordelt, 2 på hver pinne, strikk 3 omganger. Fortsett som 
for 4 år. 
8 år/36 masker: Fell 4 masker jevnt fordelt, 1 på hver pinne. Strikk 3 omganger til. 
Fortsett som for 4 år. 
4 år/32 masker: Fell 8 masker jevnt fordelt, 2 på hver pinne. Strikk 2 omganger til. 
Fell 8 masker jevnt fordelt. Strikk 1 omgang. Ta to sammen til 8 masker. 
 
Avslutning: Tre tråden gjennom de gjenværende maskene og stram til. Fest alle 
tråder på innsiden. Gi sokkene en lett vask, form dem og la dem tørke liggende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


