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MONTERING
Hæft alle ender. Skyl arbejdet, pres vandet 
ud, og lad tørre liggende. Hvis du har gode 
erfaringer med din vaskemaskine, kan du 
(på eget ansvar) centrifugere let ved 600-800 
omdr. Lad tørre liggende fladt.

TIPS
Du finder videoerne på vores youtubekanal!



OM PUTIN SUCKS
Ruslands krig mod Ukraine skal stoppes. Vi 
kan alle gøre en indsats for, at dette sker.

Du kan bidrage ved at skrue ned for varmen, 
så du mindsker brugen af kul, olie og gas. I 
Danmark kommer nemlig 90% af vores kul 
og 15% af vores olie fra Rusland. Det betyder, 
at vi betaler til Putins krig, så længe vi er 
afhængige af Ruslands kul, olie og gas. 

Når vi bruger mindre varme, bremser vi 
den pengestrøm, som Putin finansierer 
krigen med. Sænker vi temperaturen to 
grader i hjemmet, skærer vi 10% af vores 
varmeforbrug.

Vi bakker Ukraine op ved at skrue ned for 
varmen. Når det bliver lidt koldere om 
fødderne, får du brug for et par varme, 
hjemmestrikkede strømper – og samtidig 
markere, at Putin Sucks!

Dette initiativ er udviklet i samarbejde med 
DeltagerDanmark. Læs mere på 
www.stopputinsgas.nu eller i Facebook-
gruppen ”Vi stopper Putins gas”.

OM DESIGNET TIL PUTIN SUCKS
Vi har designet et par ”Putin Sucks” strømper 
for at stoppe Putins frygtelige krig.

Du kan strikke strømperne i Ukraines 
nationale farver, så du viser tydeligt, at du 
støtter Ukraine i denne frygtelige situation. 
Du kan naturligvis også bruge de garnrester, 
som du har i garnkurven. Det vigtigste er, 
at du skruer ned for varmen – og bidrager 
til, at vi bruger mindre gas, olie eller kul fra 
Rusland.

Du kan strikke strømperne til hele familien, 
da de fåes i mange størrelser og en unisex-
model.

Rigtig god strikkelyst!

#PutinSucks #stopputinsgas

SVÆRHEDSGRAD
Let øvet 

STØRRELSE
34/35 (36/37) 38/39 (40/41) 
42/43 (44/45)

MÅL
Fodens længde: 
21,5 (23) 24 (25,5) 27 (28) 
cm
Skafteomkreds (ikke strakt):
16 cm (alle str.)
Skaftelængde til hælkap: 
14 cm (alle str.)

MATERIALER
1 ngl fv A (gul)
1 ngl fv B (blå)

Strømpepinde:
2,5 mm (eller rundp 2,5 mm 
(80 cm) hvis der strikkes 
”magic loop”)

STRIKKEFASTHED 
30 m og 44 p i glatstrik på 
p 2,5 mm = 10 x 10 cm

FORKORTELSER
dr = drejet
m = maske(r)
mgf = med garnet foran 
arbejdet
omg = omgang(e)
p = pind(e)
r = ret
sm = sammen
str. = størrelse(r) 
vr = vrang
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SKAFT
Slå 60 (60) 64 (64) 68 (68) m op på strømpep 
2,5 mm med almindelig krydsopslagning i 
fv A.
Strik rundt i rib 1 r, 1 vr, til arbejdet måler 4 
cm.
Fortsæt i striber (Video: Striber uden over-
gang) således:
4 omg fv B.
4 omg fv A.
Slut med en stribe i fv B, når skaftet måler 
ca. 15 (15) 17 (17) 17 (17) cm.

HÆL
Skift til fv A. Strik nu r over omg’s første 15 
(15) 16 (16) 17 (17) m, vend, tag første m vr 
løs af mgf, og strik vr tilbage over disse m 
samt de følgende 15 (15) 16 (16) 17 (17) m 
(disse er omg’s sidste m).
Fortsæt frem og tilbage i glatstrik over 
disse 30 (30) 32 (32) 34 (34) m, idet sidste m 
strikkes r og første m tages vr løs af mgf på 
alle p, til der er strikket i alt 30 (30) 32 (32) 34 
(34) p. Slut med en p fra vrangsiden.
Næste p: 1 vr løs af mgf, 16 (16) 17 (17) 18 
(18) r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 
r, vend.
Næste p: 1 vr løs af mgf, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, 
vend.
Næste p: 1 r løs af, strik r til 1 m før ”hullet” 
(mellemrummet mellem de m, der er 
strikket, og de ventende), 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over, 1 r, vend. 
Næste p: 1 vr løs af mgf, strik vr til 1 m før 
”hullet”, 2 vr sm, 1 vr, vend.
Gentag de sidste 2 p, til alle hælens m er 
brugt. Sidste p er en p fra vrangsiden.
Tag 1 vr løs af mgb, strik r, til halvdelen af m 
er strikket. Her begynder omg.

FOD
Fortsæt med fv A. Strik den sidste halvdel af 
hælens m ret – disse er nu omg’s første m. 
Saml (med en ny p og uden garn) 15 (15) 16 
(16) 17 (17) m op i lænkerne langs venstre 
side af hælkappen (set fra retsiden). 

Strik disse m r – evt. dr r, hvis lænkerne er 
for løse – strik r over vristens 30 (30) 32 (32) 
34 (34) m.
Saml (med en ny p og uden garn) 15 (15) 16 
(16) 17 (17) m op i lænkerne langs højre side 
af hælkappen, strik disse m r – evt. dr r, hvis 
lænkerne er for løse.
Strik omg’s sidste m r.
Fortsæt rundt således:
1. omg: Strik r til 2 m før vristens m, 2 r sm, 
strik r over vristens m, 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over, strik r omg rundt.
2. omg: Strik alle m r
Gentag disse 2 omg, til der igen er 60 (60) 64 
(64) 68 (68) m på omg. SAMTIDIG, når der er 
strikket 4 omg med fv A, skiftes der til fv B.
Fortsæt lige op i r over alle m, til foden fra 
midt bag på hælen måler ca.:
Str. 34/35: 17,5 cm 
Str. 36/37: 19 cm 
Str. 38/39: 20 cm
Str. 40/41: 21,5 cm
Str. 42/43: 23 cm
Str. 44/45: 24 cm

TÅ
Skift til fv A. Fortsæt rundt i glatstrik med 
indtagninger i hver side af tåen således:
1. omg: Strik 12 (12) 13 (13) 14 (14) r, 2 r sm, 
2 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 24 
(24) 26 (26) 28 (28) r, 2 r sm, 2 r, 1 r løs af, 
1 r, træk den løse m over, 12 (12) 13 (13) 14 
(14) r.
2. omg: Strik alle m r.
3. omg: Strik 11 (11) 12 (12) 13 (13) r, 2 r sm, 
2 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 22 
(22) 24 (24) 26 (26) r, 2 r sm, 2 r, 1 r løs af, 
1 r, træk den løse m over, 11 (11) 12 (12) 13 
(13) r.
Fortsæt på denne måde med indtagninger på 
hver 2. omg hver gang med 2 m mindre på 
hhv. over- og undersiden af foden, til der er 
24 (24) 28 (28) 32 (32) m tilbage på omg. 
Strik de første 6 (6) 7 (7) 8 (8) m på den 
følgende omg. 
Sæt m fra fodens over- og underside på hver 
sin p. Sy m sammen med maskesting. (Video: 
Maskesting på åbent arbejde). 
Strik en strømpe magen til.


