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Raggsokker 

Tykke raggsokker i ren norsk ull. 

Oppsktift og bilder: Husflidskonsulent Karin-Johanne Ness 
 

Dette trenger du: 

• Garn: 150 Rauma Vandre, 100% ull 
• Strømpepinner nr. 3,5 

 

Slik gjør du: 

Legg opp 48 m på pinner nr. 3,5 og strikk 2 r og 
2 vr rundt ca.18 cm, eller til ønsket lengde. 
 
Hæl: Strikk hæl i glattstrikk over 2 pinner = 24 m.  
Strikk 12m r., snu og strikk 24m vrang. Snu, strikk 11r øk 1m r, strikk 2r, øk 1m r, strikk 11r. snu 
strikk 26 vr. 
Snu strikk 12 r, øk 1m r, strikk 2 r, øk 1m r, strikk 12r. snu strikk 28 vr. Snu strikk 13 r, øk 1m r, 
strikk 2r, øk 1m r, strikk 13 r. snu strikk 30 vr. 
Snu strikk 30 r, snu strikk 30 vr gjenta fra x til x 4 ganger 
Strikk 12m r, fell 2r vridd sammen, strikk 2 r, fell 2m rett sammen, strikk 12m r. snu strikk 28m vr, 
snu strikk 11m r, 2m vridd sammen, strikk 2r, 2m rett sammen, 11m r. snu strikk 26m vr. Strikk 
10m r, fell 2m vridd sammen, strikk 2 r, 2r sammen, 10m r. snu strikk 24m vr. 
Start fellingen av hælen. 
Rettsiden: Ta første maske (rett) løst av, strikk til og med 3 masker forbi midten av hælen, ta 1 m 
(rett) løst av, strikk neste maske og trekk den løse masken over, snu. 
Vrangsiden: Ta første maske (vrangt) løst av, strikk til og med 3 masker forbi midten av hælen, 
strikk 2 m vrang sammen, snu. 
Fortsett slik til du har 8 m igjen på pinnen. 
 
Foten på sokken strikkes rundt i glattstrikk. 
Strikk nå de 8 maskene, plukk opp 9 m på siden av hælen, strikk pinne 3 og 4, plukk opp 9 m på 
den andre siden av hælen, strikk 4 m. 
Du er nå på midten av hælen og fra nå av starter omgangene her. 
Strikk 12 m, 2 m rett sammen, strikk 22 m, 2 m sammen, strikk ut omgangen. 
Videre neste omgang: Strikk 11 m, 2 m rett sammen, strikk 22 m, 2 m rett sammen, strikk ut 
omgangen. 
Du skal nå fordele maskene slik at du har 12 m på pinne 1 og 4, og 11 m på pinne 2 og 3. 
Strikk videre i glattstrikk ca.15 cm fra hælen eller fram til lilletåa (mål på foten). 
 
Tåfelling:  
1.pinne: Strikk til det står igjen 3 m, strikk 2 m rett sammen, strikk siste maske. 
2.pinne: Strikk 1 m, ta en maske løst av, strikk neste, trekk den løse masken over, strikk ut  
   pinnen. 
3.pinne: Strikkes som 1.pinne. 
4.pinne: Strikkes som 2.pinne. 
Fortsett slik på hver omgang til du har 10 m igjen. Kutt tråden og dra den gjennom maskene.  
 
Fest alle løse tråder på vrangen. Strikk neste sokk på samme måte. 


