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Damestørrelse, men bruk gjerne Arribasokkeoppskriften, for å strikke andre størrelser. 
 
 
Garn: 100g Hacho, Mirasol Collection og 50g 

Mirasol, Du Store Alpakka. 
Garnalternativ: Sterk fra Du store Alpakka. 

 
Strikkefasthet: 22 m på veil.pinnestr. 3 eller 

3,5mm = 10cm glattstrikk. 
  

Pyntekanten strikkes med en halv 
pinnestørrelse tykkere enn selve sokken, da 
garnet og sammenstrikkingene gjør at den 

trekker seg litt sammen. 
 
 

STRIKKEFORKLARING: 
m = maske 

p = pinne(n) 
r = rett 

vr = vrang 
vr. = vridd 

K = kast på pinnen 
LA = løs av (masken taes løs av, flyttes 
over fra venstre til høyre pinne uten å 

strikkes) 
omg. = omgang 

beg. = begynnelse(n) 
2ien = det økes ved å strikke 2m i en ved først 
å strikke en gang på vanlig måte men uten å ta 

masken av venstre pinne, deretter stikkes 
strikkepinnen ned på baksiden p i samme 

maske som om den skal strikkes vridd. Det er 
nå øket en maske ved å strikke 2 i en. 
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Maysokkene er strikket nedenfra og opp etter Arribasokkeoppskriften med forsterket 
”Mayhæl”, og en pyntekant øverst som kan brettes ned over sko- eller støvlettkanten. 

 
 Pyntekanten, som er svært enkel å strikke, er fin også på vrangen slik at den også kan stikke 

opp fra skokanten uten å brettes ned, om man heller vil det. 
 

Hvis du velger å strikke sokkene den andre veien; altså fra opp og ned, anbefales å legge opp 
med en garnrest av et hjelpegarn og strikke et par omganger med dette, før du begynner å 

strikke med hovedgarnet. Når sokken er ferdig strikket, rekker du opp og fjerner hjelpegarnet, 
plukker opp maskene fra hovedgarnet og strikker pyntekanten som beskrevet. 

 
Legg opp 4m og fordel dem på 2 strømpepinner. Strikk glattstrikk (rett) rundt slik: 
1.omg. Øk 4 m ved å strikke 2ien i hver m = 8m. 
2.omg. Øk 8 m ved å strikke 2ien i hver m = 16m 
3.omg. r uten å øke 
4.omg. Øk 8 m ved å strikke 2ien annenhver m = 24m 
5.omg. r uten å øke 
6.omg. Fordel nå m på 4 p. og sett en merketråd i beg. av omg. 
Det er nå 6m på hver p. (p.1, p.2, p.3 og p.4). Pinne 1 og 2 er oversiden av sokken og p.3 og 4 
er under foten.  
7.omg. Det økes 4 masker slik: 2ien i første m på p.1, r til siste m på p. 2 som strikkes 2ien. 
2ien i første m på p.3, r til siste m på p.4 som strikkes 2ien. = 28m. 
8.omg. r uten å øke. 
9.omg. som 7.omg. = 32m 
Gjenta 8. og 9. omg til det er 4 x 13 = 52 m på p. 
 
Strikk glattstrikk rundt til sokken måler: 18,5 cm.  
Strikk evt. ribbestrikk på oversiden og glattstrikk på undersiden av sokken. 
 
Hæl: 
Sett m på p.3 og p.4 på samme pinne og flytt en maske fra pinne nr.2 over på samme p. slik at 
det er 27 m på hælpinnen. Strikk nå Mayhæl frem og tilbake over disse m som er under hælen 
slik: 1.pinne vrang, 2.pinne: * 1 løs av, 1 rett *  
Strikk frem og tilbake på denne måten i alt 16 p. 
 
Strikk nå avkortede pinner slik: 
 

1. 1LA, vrang til det gjenstår 10m på p. 2 vrang sammen, snu. 
2. 2 LA, * 1r,1LA * x 3 = 10m igjen på p. 2 vridd rett smn. snu. 
3. 1 LA, vrang til det gjenstår 9m på p. 2 vr smn, snu. 
4. 2LA, * 1r,1LA * x 3 = 9m igjen på p. 2 vridd rett smn. snu. 
5. 1 LA, vrang til det gjenstår 8m på p. 2 vr smn, snu. 
6. 2LA, * 1r,1LA * x 3 = 8m igjen på p. 2 vridd rett smn. snu. 
7. 1 LA, vrang til det gjenstår 7m på p. 2 vr smn, snu. 
8. 2LA, * 1r,1LA * x 3 = 7m igjen på p. 2 vridd rett smn. snu. 
Fortsett å strikk på denne måten med en m mindre som gjenstår på p. før du strikker 2 smn 
og snur, helt til alle m er strikket og det gjenstår 9m på.p. 
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Plukk opp 9m fra hver side av under hælen. Fordel maskene jevnt fordelt tilbake på p.3 og 
p.4. Maskene plukkes opp fra begge maskebuene og vris slik at det ikke blir hull.  
Det skal nå igjen være like mange m på p.som før hælfellingen begynnte, altså 52m på denne 
sokken. Strikk rundt i ribbestrikk: * 2 r, 2vr * til ønsket lengde på sokkeskaftet. For variasjon 
kan du også strikke vridd ribb, der du forskyver de to rette og de to vrange en maske hver 3. 
eller 4. omgang. Når sokkeskaftet har ønsket lengde strikkes en pyntekant øverst på sokken. 
 
 
Pyntekant 
Skift til ensfarget Mirasol og strikk 3 omganger rett, fra midt bak på sokkeskaftet. På første 
omgang økes 8 masker jevnt = 60m på p. For andre størrelser økes til et tall som går opp i 10.  
4.omg. * K, 2 vridd rett smn. *. Gjenta: *…* ut omg. 
5.omg. rett 
Snu nå arbeidet og strikk resten av pyntekanten fra vrangen andre veien, slik at den blir rett 
når den brettes ned etter avfellingen. 
6.- 15.omg. * (2 vrang smn) x 2, 1r, K, 1r, K, 1r, K, 1r, 2 vrang sammen.*. Gjenta: *…* ut 
omg. Eller så lang eller kort som du ønsker. 
16. omg. * 1r, 2vr smn, 1r, K, 1r, K, 1r, K, 1r, K, 1r, 2vr smn *.  Gjenta: *…* ut omg. 
17.omg. rett 
18.omg. vrang 
19.omg. Fell rett av. 
 
Strikk en sokk til på samme måte, fest trådender og svøp dine føtter nye deilige Maysokker. 
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