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Fakta 
Str: Længde på foden er udregnet efter en str 39-40. Smal fod - bredt skaft 

(Bred fod - bredt skaft), skaftet uden mønster er lidt bredere end det med 

mønster. 

Smal fod - smalt skaft (Bred fod - smalt skaft) 

Vejledende garnforbrug Geilsk Hamp og uld 115/50gr: 2 (3) 2 (2) ngl.  

Hvis du strikker foden eller skaftet, længere skal du bruge 3 ngl. 

Strikkepind: Strømpepinde 3.5 mm 

  

Bredt skaft med mønster 
Slå 60m - smal fod (68m - bred fod) op med 

krydsopslag, og strik således:  

1. omg: Strik 1vr, [2r, 2vr] x 5 (6), 6vr, 6r, 6vr, 

[2vr, 2r] x 5 (6), 1vr. 

2. omg: Strik 21 (25) m ret over ret og vrang 

over vrang (strik således ned til hælen). 6vr, 

snoningsmønster over 6m (se afsnit med sno-

ningsmønster næste side) 6vr, 21 (25) m ret 

over ret og vrang over vrang (strik således ned 

til hælen). 

 

Strik rundt i rib og med mønster over de forreste 6 retmasker. Tag ind på hver 

8. omg således: Strik til 1m før de 6 retmasker. Strik 2m ret sm -  

1. gang vil det være med dobbelt omslag. Strik hen til og med 5. retmaske. 

Tag 1r løs af, tag 1r løs af, sæt de to masker tilbage med vendte ben, og strik 

dem ret sm - 1. gang også med dobbelt omslag.   

 

Fortsæt således med indtagning, til der i alt er 

er taget ind 6 gange. Der er nu 48 (56) m. Strik 

herefter, til mønsteret er strikket igennem i alt 

10 gange eller længere, hvis det ønskes. 

Gå videre til afsnittet med hæl, nu gælder 

tallene for smal eller bred fod.  

 

Bredt skaft uden mønster 
Slå 64m - smal fod (72m - bred fod) op med 

krydsopslag, og strik 1. omg således: 1vr, [2r, 

2vr] x 15 (17), slut med 2r, 1vr. Strik herefter rib 

(ret over ret og vrang over vrang), og tag ind på 

hver 6. omg således: 1vr, 2r, 2vr, 2r, 1vr, 2r sm, sæt mær-

ke (mæ), strik 44 (52) m rib, sæt mærke, 1rls (se side 4), og strik resten af ma-

skerne. Fortsæt således med at tage ind før og efter mærkerne på hver 6. 

omg i alt 8 gange, til der til sidst er 48 (56) m. Sløjf mærkerne, og strik til skaftet 

er ønsket længde eller ca 20 cm langt. Gå videre til afsnittet med hæl. 
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Smalt skaft med mønster og uden mønster 
Slå 48m - smal fod (56m - bred fod) op med krydsopslag, og strik således:  

1. omg: 1vr, [2r, 2vr] x 5 (6), 6r (eller 2r, 2vr, 2r uden mønster), [2vr, 2r] x 5 (6), 

1vr. Uden mønster - strik ca 20 cm rib eller ønsket længde over alle masker 

indtil hælen. 

2. omg: 21 (25) m ret over ret og vrang over vrang (strik således til hælen). 

Strik snoningsmønster over 6m (se afsnit med snoningsmønster længere ne-

de), strik 21 (25) m ret over ret og vrang over vrang (strik således til hælen). 

Strik herefter, til mønsteret er strikket igennem i alt 10 gange eller længere, 

hvis det ønskes.  Gå videre til afsnittet med hæl.  

 

Mønsterafsnit 
Se også video i QR kode 

2. omg: Strik dobbelt omslag i følgende 6m, således: Stik højre pind i masken, 

som skulle den strikkes ret, slå om garnet 2 gange, og træk 

pinden gennem masken.  

3. omg: Slip garnet, og løft de følgende 6m, som har fået et 

dobbelt omslag, løst af over på højre pind, og sno dem der-

ved op. Sæt dem tilbage på venstre pind igen, og løft nu 4. m 

over de forreste 3m. Strik denne maske ret, løft ligeledes 5. m 

over de forreste 3m, og strik den ret, gør ligeså med 6. m. Strik 

1., 2. og 3. m ret.  

4., 5., 6. og 7. omg: Strik de 6m ret.  

Gentag 2. - 7. omg hele arbejdet igennem indtil tåen.  

 

Hæl 
Fordel masker således: Sæt 13 (15) m på hver side af omgangens start på 

pind til hæl - i alt 26 (30) m. Sæt de øvrige 22 (26) m på en hvilepind.  

Strik hæl (strik glat) således (næste side):  

Slå om masken 

Fra retsiden: Tag næste maske vrang løs af med garnet foran masken, læg garnet 

bagud mellem maskerne, vend, og løft den løse maske af igen med garnet foran ar-

bejdet. Omslaget vil nu ligge ved ”halsen” på masken. 

Fra vrangsiden: Tag næste maske vrang løs af med garnet bagved masken, læg gar-

net fremad mellem maskerne, vend, og løft den løse maske af igen med garnet bag-

ved arbejdet. Omslaget vil nu ligge ved ”halsen” på masken. 

 

Strik masken sammen med omslaget 
Fra retsiden: Stik højre pind ind under omslaget foran og op i masken, og strik masken 

og omslaget ret sammen.  
Fra vrangsiden: Slå om garnet, eller læg garnet over venstre pind, som skulle du strik-

ke vrang. Stik højre pind ind under omslaget bagfra nedefra og derefter op i masken, 

og strik masken og omslaget vrang sammen. 

Snoning 
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1. p: (retside) Strik 25 (29) ret, slå om masken (se afsnit i bunden). 

2. p: (vrangside) Strik 24 (28) vrang, slå om masken.  

3. p: Strik 23 (27) ret, slå om masken.  

4. p: Strik 22 (26) vrang, slå om masken.  

Gentag vendingerne 1m længere inde på pinden i hver side, til der er i alt 9 

(10) m, der er vendt over/har et omslag om halsen. Sidste vending er fra 

vrangsiden. 

Strik nu således:  

1. p: (retside) Strik 8 (10) ret, strik masken sammen med omslaget (se afsnit i 

bunden), vend. 

2. p: (vrangside) Løft masken vr løst af med garnet foran masken, strik 8 (10) 

vrang, og strik masken sammen med omslaget.   

3. p: Løft masken vr løst af med garnet bagved masken, strik 9 (11) ret, strik 

masken sammen med omslaget, vend. 

4. p: Løft masken vr løst af med garnet foran masken, strik 10 (12) vrang, strik 

masken sammen med omslaget, vend. 

Fortsæt med at vende, og strik 1m mere med i hver side, indtil alle vendema-

skerne er med i arbejdet igen. Sidste gang, du strikkede 1m med, var fra 

vrangsiden.  

 

Foden 
Strik hen over hælens masker, og saml lænken op i overgangen mellem over-

fod og hæl. Sæt lænken drejet op på venstre pind, og strik den sammen med 

næste maske. Så har vi fået lukket hullet. Strik hen over overfoden - 

husk mønster over de 6 retmasker, hvis du strikker mønster. Saml 

lænken op mellem overfoden og hælen i den anden side, og 

strik den drejet sammen med 1. m på hælen. Så er hullet og-

så lukket her. 

Strik rundt til der fra hælen er 9 mønstre + de 2 første mønster-

pinde, 50p, eller strik så lang, foden ønskes. Strik hælens ma-

sker glat indtil tåen.  

 

Tå 
Fordel maskerne, så der er 24 (28) m på overfoden og 24 (28)m på underfo-

den. Sæt mærke (mæ) i hver side. 

Strik rundt, og luk af på hver 2. omg således: Begyndelsen er midt på underfo-

den. Strik til 2m før mæ, strik 2m sm, mæ, 1rls. Strik hen til den anden side, og 

tag ind på samme måde. Tag ind på hver omgang, når der 

er taget ind 4 gange på hver 2. omg. Fortsæt således, til 

der er 8m (16m i alt) på overfoden og underfoden. Vend 

vrangsiden ud, og strik pindene igennem det lille hul, der 

nu er. Pindene skal ligge parallelt på vrangsiden - strik 

maskerne sammen 2 og 2, og luk dem samtidigt af.  

1rls 

1r løs af, 1r, 

og træk 

den løse 

maske over. 

Kontakt info 

Geilsk,  

Horsensvej 12,  

DK-8653 Them  

info@geilsk.dk,  

Tlf: +45 23 46 30 92, 

www.geilsk.dk 


