
Russesokker 
Det som kjennetegner russesokker, er den genialt enkle hælen. 
Sokken strikkes som en vott, men istedenfor å strikke inn en tråd 
over tommelmaskene, strikkes det inn en tråd i en annen farge over 
halve maskeantallet (på undersiden) av omgangen. Så fortsetter 
man over tråden, og strikker sokken ferdig. Til slutt fjernes den 
fargede tråden, maskene både nede og oppe plukkes opp og fordeles 
på 4 pinner, og man starter rett på fellingen (som til en tå). 

Garn: Falk fra Dale Garn, 150 g farge 1: grønn nr. 6943, 100 g farge 2: 
brun nr. 2671 

Pinner: Strømpepinner 2 1/2 mm og 3 1/2 mm 

Strikkefasthet: 24 m mønsterstrikk = 10 cm 

Størrelse: Dame 

Legg opp 56 m med farge 1 på pinner 2 1/2 mm. Strikk 3 cm vrangbord 
1 r, 1 vr. Øk på siste omg til 60 m. Skift til pinner 3 1/2 mm og start på 
diagram 1. Les diagrammet fra høyre mot venstre, og gjenta 
diagrammet. Etter at du har strikket ferdig åttebladsrose nr. 2, se pilen, 
strikkes det inn en hjelpetråd i en annen farge over 30 m av 
diagrammet. Flytt deg tilbake og  fortsett å strikke mønster over 
hjelpetråden fra der trådene ventet. Fortsett med mønsterstrikking etter 
diagram 1 på halvparten av maskene (= sokkens overside), og strikk etter diagram 2 på resten 
av maskene (= sokkens underside). Sidemaskene skal hele tiden strikkes i striper som før. 
Fortsett å strikke til du er ferdig med hele diagrammet 3 ganger. Nå skal det felles til tåen 
innenfor de 5 stripemaskene i hver side slik: I starten av 1. og 3. p (av de 4 pinnene på 
omgangen): ta 1 m løs av, strikk 1 m, løft den løse masken over den sist strikkede masken. 
Sist på 2. og 4. p: Strikk 2 m r sm. Fortsett etter diagram 2, og fell inn til du har 14 m igjen. 
Strikk sm de 3 midterste m til 1 maske slik: Ta 1 m løs av, strikk 2 m sm, løft den løse m over 
de 2 sammenstrikkede m. Strikk rundt til den andre siden og gjenta. Trekk tråden gjennom 
resten av maskene. 

Hælen: Trekk ut hjelpetråden og fordel de 60 m på 4 pinner. Strikk mønster etter diagram 2, 
og fell samtidig til hælen, på samme måte som til tåen. Trekk tråden gjennom resten av 
maskene. Fest alle tråder. 
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