Virkade raggsockor
By: Pratamedrut

Garn:
7 Bröder Raita regnbåge (nr 822)
7 Bröder Svart (nr 099)
Detta garn kommer i 150 g nystan och är ca 300 m, dvs 100 m/50 g om du vill byta ut det till något annat garn
Det gick givetvis inte åt 300 g garn till vantarna, utan faktisk garnåtgång var totalt 140 g. Jag vet tyvärr inte hur mycket av respektive
färg.
Virknål:
4 mm
Förkortningar/förklaring
lm - luftmaska
fm - fastmaska
st - stolpe
m - maska
när det står t.ex 8 fm så betyder det att du ska göra 1 fm i
varje m 8 gånger osv.
Vill du ha likadana sockor och använder självrandande garn, tänk på att börja
båda vantarna i samma färgparti (det har inte jag gjort här).
Mönstret passar ett par fötter i storlek 38-40. Vill du göra större eller mindre se
sist i mönstret för hur du räknar ut hur du ska göra hälen (detta är dock ej
provvirkat, utan hur jag själv räknade ut till mina strumpor, så det borde
fungera).
Tänk på att det är en virkad strumpa, inte en stickad. De blir alltså inte lika
elastiska som om du hade stickat dem. Det blir lite “hårt” vid hälen. Jag skulle
nog inte använda mina i ett par stövlar, de är lite för tjocka tycker jag, men för
att värma frusna fötter inomhus passar de utmärkt. Men det avgör du ju själv. :)
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Fot + skaft
Hela sockan virkas i spiral
lägg upp 10 lm i svart
1:
hoppa över en lm, 9 fm längs med ena sidan av lm-raden, 9 fm längs med andra sidan av lm-raden, (18)
2:
2 fm i 1, 7 fm, *2 fm i 1* x 2, 7 fm, 2 fm i 1 (22)
3:
2 fm i 1, 9 fm, *2 fm i 1* x 2, 9 fm, 2 fm i 1 (26)
4:
*2 fm i 1* x 2, 11 fm ,*2 fm i 1* x 2, 11 fm (30)
5:
1 fm, *2 fm i 1* x 2, 13 fm , *2 fm i 1* x 2, 12 fm (34)
6:
2 fm, 2 fm i 1, 16 fm, 2 fm i 1, 14 fm (36)
7:
3 fm, 2 fm i 1, 17 fm, 2 fm i 1, 14 fm (38)
8:
32 fm, (32) (du virkar alltså inte hela varvet runt här)
Byt färg, nu räknar vi nya varv men fortsätter att virka i spiral
Alla stolpar görs runt luftmaskan i föregående varv. Till höger finns symboler som visar principen på maskorna.
1-23:
(alltså alla udda varv): 1 fm, 1 lm, varannan varvet ut (38)
2-24:
(alltså alla jämna varv): 1 fm, 1st, varannan varvet ut (38)
Öppna för häl
Räkna nu framåt från där du är, sätt en markör vardera i maska nr 14 och maska nr 32.
25:
*1 fm, 1 lm* varannan fram till maskan före markör nr 2 (mao en fm i maska nr 31), 25 lösa lm,
hoppa över 21 m, fm i m efter markör 1 (42)
Varvet räknas nu från detta ställe
26:
(här görs med fördel stolparna i luftmaskkedjan istället för runt, det blir tydligare att virka hälen då)

*1st, 1 fm* varannan varvet ut (42)
27:
*1 lm, 1 fm*, varannan varvet ut (42)
prova nu strumpan och kontrollera att du får den över hälen. Är den för trång, öka med jämnt antal
maskor i luftmaskbågen på varv 25 (dags att repa lite med andra ord. Det kan ju också vara så att du har
en mycket smalare fot än min, så att strumpan är för stor, minska då med jämnt antal maskor i
luftmaskbågen istället)
28:
1st, 1 fm varannan varvet ut (42)
Fortsätt att alternera varv 27 och 28 tills strumpan når önskad höjd
Avsluta med tre varv svart (27,28,27)
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Häl:
Virkas också i spiral, i svart
börja mitt under foten. Här har jag inga exakta maskangivelser då det är svårt att
säga vart man startar, “sidorna” jag refererar till är ovanför markörerna.
1: 1 fm i varje maska. När du kommer till sidan, minska 3 m (3 fm tillsammans),
fortsätt 1 fm i varje maska till andra sidan, minska 3 m, 1 fm i varje maska
2-7: 1 fm i varje maska. När du kommer till sidan, minska 2 m (2 fm tillsammans),
fortsätt 1 fm i varje maska till andra sidan, minska 2 m, 1 fm i varje maska
8-11: 1 fm i varje maska. När du kommer till sidan, minska 2 m x 2 (2 fm
tillsammans x 2), fortsätt 1 fm i varje maska till andra sidan, minska 2 m x 2, 1 fm
i varje maska
12: 2 fm tillsammans till maskorna tar slut, sy ihop eventuellt hål.

Tips för större eller mindre sockor
Gör så många varv som behövs för att strumpan ska bli lagom lång på din fot,
viktigt dock att avsluta med ett “jämnt” varv.
Markera mitten ovanpå sockan, räkna 8 maskor ner på varje sida, sätt en markör i
nionde maskan på varje sida. Det ska nu vara 17 maskor mellan markörerna.
Fortsätt sedan mönstret på varv 25 (det kan ju dock vara så att du egentligen har
gjort fler eller färre varv innan).
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