INGEBORGS filtede HJEMMESKO 
Størrelse 38/39 færdig filtet fodlængde ca. 25,0 cm
Se også diagram, fotovejledning og filtevejledning på www.strikinge.dk
Diagrammet viser hjemmeskoen i en størrelse 34/35. Alle andre størrelser strikkes efter
samme princip, men med andre maske og række/rille antal. Der er en grundig vejledning til
størrelserne: 34/35 – 36/37 – 38/39 – 42/43 og 44/45.
Materialer: Ren uld, som filter godt. Ll 50 g/100 m – der strikkes med dobbelt tråd. Str. 44/45
ca. 200 gr. 4 Korte strømpepinde nr. 7 – eller strik frem og tilbage på rundpinde.. Desuden skal
bruges en hækle nr. 5 eller en grov stoppenål. Strikkefasthed se under filtevejledning.
Teknik: Der strikkes udelukkende retstrik, bortset fra skoens overdel, som strikkes separat. Alle
kantmasker strikkes ret.
m= masker rk = rækker

rl = riller = 2 RK

RSM = 2 m ret sammen

Del 1: Hæl
Slå 5masker op og strik 15 (21) rl ret. Dette er hælslut.
Del 2: Hælkappe
Saml nu fortløbende 15 (21) M op langs den ene hælside, strik tilbage og saml 15 (21) M op
langs den anden hælside. M fordeles over 3 pinde med 14-7-14 (20-7-20) m. Når der er strikket
7 riller strikkes de 2 masker på hver side af de 7 midterste m. ret sammen. Nu 13-7-14 (19-719)m tilbage. Efter 11 (12) riller fra hælslut strikkes skråningen fra hælen mod foden. Luk i
begge sider for 3 x 2 (4x3 )m. på hver 2. rk. (Strik evt. med forkortede rk.) Rest 21 m.
Del 3: Underfod og sider
I alt strikkes 30 rl fra hælslut til spidsens runding: Strik 5 gange 2 m sammen i hver 2. rk. efter
de første 5 m og før de sidste 6 m. Rest 15 m. Strik de 3 midterste masker sammen og strik 1 rk
over de resterende 11 m. Luk af.
Del 4: Øverste foddel
Slå 11 m op og strik 3 riller. Derefter strikkes 18 (28) rk glatstrikning. Runding: Strik kantmasken
og derefter 2 m sammen på hver 2. rk. i begge sider i alt 3 x. Luk de resterende 5 m af.
Montering:
Underste foddel syes sammen A mod B som vist på foto.
Hjemmeskoen hækles sammen i mellemrummene mellem kantmaskernes knuder. Midt
underfodens sammensyning skal passe sammen med overfodens midte.
Tæl mellemrum ud fra midten. Start sammenhæklingen hvor overfod og hælskråningmødes og
hele vejen rundt til den anden sides skråning. Langs skråningen og øverste kant springes hvert
3. mellemrum over for at få en fast kant på hjemmeskoen efter filtning.Man kan også sy
sammen med knaphulssting. Sy også knaphulsting langs de skrå sider og hælkappen. Hæft
ender, men lad 1-2 cm stå. Enderne klippes af efter filtning
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