
Baby-sutsko
Strikket rundt i ét stykke, uden syninger



  Jeg har sagt det før og jeg siger det gerne igen: jeg kan virkelig ikke lide at sy sammen ;-)

Og derfor fandt jeg på disse futter, da to af mine veninder stod for at skulle føde, og jeg 

gerne ville give dem et sæt huer og futter i barselsgave. 

  Når først man mestrer tyrkisk opslag og magisk løkke, er det ingen sag at lave dem – det 

kræver hverken ret meget tid eller meget garn :-) 

  Mestrer man endnu ikke magisk løkke og tyrkisk opslag, er der to muligheder: practise, 

practise, practise ;-) eller prøv at tilpasse til strømpepinde. Jeg ville vælge den første, da 

disse teknikker med garanti vil vise sig nyttige mange, mange gange :-)

  Mønstret her er ikke beregnet til en bestemt størrelse, eller en bestemt tykkelse 

garn/pind. Du tilpasser selv efter mål på sålen. Mere om det nedenfor.

Str: 

Mønstret kan tilpasses alle størrelser og garntyper :-)

Du skal bruge fodens længde for at kunne strikke skoene. Hvis du ikke kender den 

præcise længde, kan du bruge nedenstående standardmål: 

Præmatur: 4-9 cm (tag mål hvis muligt) 

0-3 mdr: 8-10 cm

3-6 mdr: 10-12 cm

6-12 mdr: 12-13 cm

Se yderligere størrelser på Bev's chart (god at gemme hvis du laver babytøj ofte!)

Hvis du laver sko til børn, der står selv eller lærer at gå, kan det varmt anbefales at give 

dem en lædersål, så de ikke er glatte.

Materialer:

• Garn – hvor meget afhænger af størrelsen, men det vil nok kunne gøres indenfor et 

50 g nøgle for alle størrelsers vedkommende.

• Rundpind der passer til garnet – bemærk: mønstret er beregnet til strik med magisk 

løkke!

• Uldnål

• Maskemarkører, 4 stk

• Restgarn til afmærkning af starten af omgangen (lettere end markører)

http://maisha.dk/tyrkisk-opslag
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php
http://maisha.dk/l-ders-ler-til-sutsko
http://maisha.dk/l-ders-ler-til-sutsko
http://www.bevscountrycottage.com/size-chart.html#foot
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php


Strikkefasthed:

Lige meget – du behøver ikke lave en strikkeprøve, for du måler mens du strikker :-)

Ordforklaringer og teknikker:

• m – maske

• omg - omgang

• r – ret

• pm – placér markør; fm – flyt markør 

• so – slå om; udtagning der efterlader et hul. Video her.

• 2rsmH – 2 ret sammen mod højre; indtagning hvor 2 masker strikkes sammen som 

når du strikker 1 ret. Læner mod højre. Video her.

• 2rsmV – 2 ret sammen mod venstre; indtagning hvor 2 masker strikkes sammen 

ved at tage dem løst af som ret en efter en, derefter føre venstre pind ind i dem igen

og strikke dem sammen gennem bagerste maskeled. Læner mod venstre. Video 

her.

• 1udF – udtagning; løft lænken mellem maskerne forfra med venstre pind og strik ret

i bagerste maskeled. Video her.

• 1udB - udtagning; løft lænken mellem maskerne bagfra med venstre pind, og strik 

ret i forreste maskeled. Video her.

• Tyrkisk opslag – usynligt opslag. Forklaring her. Når jeg laver tyrkisk opslag, brugte 

jeg altid den pind, jeg skal strikke videre med, samt en anden rundpind et par 

numre mindre. Nu hvor jeg er rutineret i brug af dette opslag, bruger jeg oftest blot 

den ene pind, jeg skal strikke videre med, til selve opslaget.

• Magisk løkke – brug af en rundpind i stedet for strømpepinde. Video her. 

Opskrift :
Bestem først hvor lang sålen skal være, ud fra egne mål

eller standardmålene nævnt tidligere.

http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php
http://maisha.dk/tyrkisk-opslag
http://www.youtube.com/watch?v=aEG9BNqxeJI;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=PJngSAHq_Iw;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=84_fHu-oSwA;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=UrWQ_-ZE0gI;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=DTTYQNC3O6w


Sål:

Slå 20 m op med tyrkisk opslag (10 omslag på pindene).

Omg. 1: 2 r, pm, 7 r, pm, 3 r, pm, 7 r, pm, 1 r. 20 m. Placér garnrest for at markere 

begyndelsen af omgangen.

Omg. 2: 1 r, 1udB, 1 r, fm, 1udF, 6 r, 1udB, 1 r, fm, 1udF, 2 r, 1udB, 1 r, fm, 1udF, 6 r, 1udB,

1 r, fm, 1udF, 1 r. 28 m.

Omg. 3 og alle ulige omgange: r i alle m.

Omg. 4 og alle lige omgange: *r til 1 m før markør, 1udB, 1 r, fm, 1udF* gentag hele 

omgangen.

Fortsæt indtil sålens længde passer det antal cm, du havde bestemt, plus evt. lidt ekstra. 

Afslut med en omgang r og fjern markører. Behold restgarnet, som fortsat markerer 

omgangens begyndelse.

Sålen afsluttes med 1 omgang vrang, for at give et pænt ombuk. 

Kant:

Hvis du strikker en sko til en nyfødt på pind 3, skal du nu strikke 4 omgange ret. 

Men strikker du fx med meget tykkere garn, skal du nok ikke strikke mere end 2 omgange 

ret, da kanten ellers bliver for høj. 

Strikker du en stor størrelse med tyndt garn, skal du måske strikke 6-8 omgange ret. Prøv 

og vurdér.

I den sidste omgang placeres 2 markører: r frem til 1 m før midten (dvs har du 56 m på 

omgangen, strikker du 27 m), pm, 2 r, pm, resterende m r.

Overdel:

Strik r til 2 m før markør, 2rsmH, 2 r, 2rsmV, resterende m

r. 

Gentag dette på hver omgang, til du har lidt omkring

60% af maskerne tilbage på pinden. 

Nu laves en hulrække til snoren. Strik først r hen til første

markør, fjern den (den anden fjernes når du strikker

hulrækken) og strik 1 m r. Hulrækken begyndes her. 

Der skal et lige antal huller til, fx 6, og du skal nu beregne

hvor mange masker der skal være imellem hullerne. Hvis du fx har 32 m tilbage, vil det 

kunne se således ud: 32 / 6 = 5 m + 2 ekstra m. Fordel de ekstra m så det passer.



Omgangen kan så være: 

2r, so, 2rsmH, *3 r, so, 2rsmH* 2 gange, 4 r, so, 2rsmH, *3 r, so, 2rsmH* 2 gange, 2 r. 

Strik først hen til restgarnet, som igen markerer omgangens begyndelse.

Herefter strikkes mindst 3 cm ret, før der lukkes meget løst af. Hæft enden på retsiden, da 

kanten vil rulle ned. Hæft enden fra opslaget på vrangsiden.  

Snor:

Du kan lave snore på mange måder. Enten ved at sno et

langt stykke garn, eller ved at hækle en lang

luftmaskekæde, eller (som jeg gjorde) ved at strikke en i-

cord. Det er min favorit, fordi den er mere elastisk end de

andre typer snor. Den skal være ret lang, hvis der skal

kunne bindes en sløjfe med den. 

Træk snoren gennem hullerne, bind en sløjfe, og du er

færdig :-)

  

Hvis du har spørgsmål til mønstret eller rettelser til fejl, så kontakt mig gennem Ravelry 

eller send mig en email.

2013, Sisse Holmstrup, Maisha 

Denne opskrift må offentliggøres allevegne, så længe den er gratis og frit tilgængelig ;-) 

Den må benyttes til at lave ting til videresalg. Den må også gerne ændres og blive 

offentliggjort, så længe den stadig er gratis og frit tilgængelig, og indeholder et link til den 

oprindelige opskrift :-) 

http://maisha.dk/
mailto:hej@maisha.dk
http://www.ravelry.com/people/sissemor
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/snore-til-strik.php
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/snore-til-strik.php

