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Farmors Futter 
Havblik – let, varm og behagelig 

 

 

 

Garn: 50 gram Bøllefrø (175 m og 100 % merino) 
Pinde: 2,5 mm 

Slå 44 m op på pinde 2,5 og strik 8 omgange ret. 

Strik derefter 12 omg rib (2r, 2vr). 

Strik nu næste omgang således: *strik 2 r sammen, slå om, 2 vr*. Gentag fra * 

til * omgangen rundt. Denne omgang danner hullerne til snørebåndet. 

Strik en omgang ret. 

Nu strikkes der frem og tilbage over de næste 12 m. (Dette bliver til 

“overdelen” af futten). Strik 1 p ret *1 p vrang, 2 p ret*. Gentag fra * til * 

indtil der er strikket 18 pinde. 

Nu strikkes atter rundt over alle masker og der samles 8 masker op langs hver af 

siderne af “overdelen”. 

Der er nu følgende masker på pindene: 12 masker ved hæl og 12 masker ved tå samt 

18 masker ved hver side af foden. I alt 60 masker. 
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Nu strikkes der rundt: 3 omg vrang, 3 omg ret og 3 omg vrang. 

Nu er vi nået til sålen og resten af arbejdet strikkes ret. Ved de 12 masker på 

tå og hæl strikkes 2 m sammen i beg og slutn af pinden på alle pinde, men på de 

18 masker langs begge sider af foden strikkes kun ret (ingen udtagninger). Når 

der er taget ind til 1 m ved både hæl og tå sættes denne masker over på den 

følgende pind så der er 19 masker på 2 pinde. 

Disse pinde holdes sammen og med en 3dje pind strikkes maskerne sammen samtidigt 

med at de lukkes af. For en mere søm fri sål kan maskerne også syes sammen med 

maskesting. 

Strik endnu en futte 

Nu laves 2 snørebånd. Der måles ca. 4 m garn af. Disse 4 m lægges dobbelt og den 

ene ende sættes på et dørhåndtag. Sno indtil garnet har en passende form. Sæt nu 

en finger på midten af det snoede og læg den dobbelt. Bind knuder i begge ender 

og sæt det i hullerne i futten. 

God fornøjelse 

Kh Tanterne 

 


