
Grunnoppskrift – Tøfler 

Denne oppskriften er en grunnoppskrift, slik at man kan velge designet selv. Dette i form av farger, 
mønster og størrelse. I tillegg er dette en super oppskrift for både nybegynnere og erfarne strikkere! 
 

 
 
Garnet jeg bruker heter «Fritidsgarn» fra Sandnes Garn og kan stort sett finnes i alle garnbutikker. 
Jeg bruker litt under ett nøste per tøffel, så de er også veldig kostnadsvennlige. Pinnestørrelse er 
varierende. Jeg har tidligere både brukt pinnestørrelse 6 og 8, og tøflene får samme resultat fordi de 
toves.  
 

Ting du burde ha: 

• Fem enkeltpinner 
 

Ting du trenger å KUNNE:  

• Legge opp masker 

• Strikke rette og vrange masker 

• Fjerne masker 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_cBd6MsIm6s
https://www.youtube.com/watch?v=_cBd6MsIm6s
https://www.youtube.com/watch?v=4X00nn1Zkcw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4X00nn1Zkcw&t=1s
https://youtu.be/p90CSRxI8tY


 
 

• Legg opp 48 masker, 12 masker på hver av de fire pinnene.  

• Strikk disse 48 maskene 5 ganger (rader).  

• Bytt farge og strikk 20 rader til.  

• Så begynner helen: Strikk de første pinnene på 1 pinne, altså 24 masker på en pinne.  
 

   
 

• Strikk den ene pinnen med de 24 maskene 7 ganger (rader) til.  
 



 
 

• Deretter skal du «dele» opp disse 24 maskene i 3, slik at du strikker bøyen på helen. I og med 
at vi har 24 masker, blir det 8 masker til hver seksjon i bøyen. Dermed strikker du de første 8 
maskene vanlig, også de neste 7 maskene vanlig. Så strikker du maske nummer 8 med maske 
nummer 1 i den siste seksjonen, sammen.  

• Snu arbeidet 

• Strikk tilbake de siste sju maskene (som du akkurat strikket) vrangt og strikk sammen maske 
nummer 8 med maske nummer 1 i den første seksjonen, sammen.  

• Dette gjentar du til du sitter igjen med bare de 8 maskene i den midterste seksjonen.  
 

  



  
 

 
 

• Deretter skal du hente opp masker. Dette gjøres ved at du først strikker de 8 maskene du har 
igjen på pinnen rett. Deretter henter du maskene opp fra de 8 radene du strikket før du 
begynte å bøyen. Om du tar opp mer enn 6 masker, så strikk disse sammen på neste rad, slik 
at du har tilsammen 10 masker på hver av disse to pinnene.  

 

  



  
 

• Deretter strikker du alle fire pinnene til du har ønsket legde på sokken. Jeg pleier å begynne å 
strikke tuppen når sokken går opp til tuppen av tåa mi.  

• Deretter skal du fjerne 1 maske per rad frem til du har 2 masker på hver pinne igjen.  

• For å felle maskene i tuppen strikker du rette masker, men isteden for å strikke masken 
ferdig, drar du tråden ut av masken.  

 

 
 
Så skal du tove tøflene. Dette gjør du ved å vaske de på 40 grader med vanlig vaskemiddel (ikke 
vaskepulver for ull) på vanlig vaskeprogram. MEN! Når du tover i vaskemaskin, kommer de ut på 
forskjellig måte hver gang, så vask begge to i samme vask. For å ikke tove de for små, ta sentrifugen 
på minst styrke og se hvordan de ser ut når de er ferdige. Prøv å dra de ut til riktig størrelse og er de 
fremdeles for store så sett opp styrken på sentrifugen til de er den størrelsen du ønsker.  
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