


DOBLE 
TØFLER 
Hefte Tema 37, nr 3
Tovede doble tøfler i Fritidsgarn
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(25/26) 27/28 (29/30) 31/32 
(33/34) 36/37 (38/39) 40/42 
(44/46)

Hel lengde før toving:
(22) 25 (26) 28 (30) 32 (36) 38 
(42) cm

Hel lengde etter toving:
Ca (15) 17 (18) 19 (21) 23 (25) 28 
(30) cm

Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull, 
50 gram = ca 70 meter)

Garnmengde:
Beige melert 2641/Koks 1088:
(100) 150 (150) 150 (200) 200 
(200) 250 (250) gram

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½

Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10 
cm

Legg opp (66) 66 (68) 72 (72) 74 
(76) 78 (80) m på rundp nr 5½.
Strikk (18) 19 (20) 22 (23) 25 (27) 
29 (30) omg glattstrikk rundt.
Sett de (33) 33 (34) 36 (36) 37 
(38) 39 (40) første m på en hj.p til 
den ene foten. Strikk over de 
resterende (33) 33 (34) 36 (36) 37 
(38) 39 (40) m og legg opp (3) 4 
(4) 4 (5) 5 (6) 6 (8) nye m i slutten 
på p = over vristen = (36) 37 (38) 
40 (41) 42 (44) 45 (48) m. Sett et 
merke 2 m før de nye m, omg beg
her. Strikk (3) 3 (4) 5 (5) 6 (6) 6 (7)
omg glattstrikk rundt.
Fell slik:
Strikk 1 m, *2 m sm, (1) 2 (2) 2 (3) 
3 (4) 4 (6) m, 2 m sm, strikk omg 
rundt*.
Strikk (3) 3 (4) 4 (4) 4 (5) 5 (6) 
omg.
Gjenta fra *-* 1 gang til = (32) 33 
(34) 36 (37) 38 (40) 41 (44) m.

Strikk ytterligere (10) 14 (16) 16 
(20) 20 (22) 24 (25) omg samtidig
som det på siste omg felles (0) 1 
(2) 0 (1) 2 (0) 1 (0) m jevnt fordelt.

Fordel m på 4 strømpep.
Omg beg midt oppå vristen.
Fell til tå slik:
*1. p: Strikk til det gjenstår 3 m på 
p, 2 m sm, 1 m.
2. p: Strikk 1 m, 2 m sm, strikk p 
ut.
3. p: Strikkes som 1. p.
4. p: Strikkes som 2. p.
Strikk 1 omg uten felling.* Gjenta
fra *-*, til det gjenstår 24 m.
Strikk 2 m sm omg rundt.
Strikk 1 omg. Fell 1 m på hver p = 
8 m.
Klipp av garnet og trekk tråden 
gjennom m.
Sett m fra hj.p inn på strømpep nr 
5½ og strikk den andre foten på 
samme måte.
Strikk en tøffel til.

Montering:
Sy sm oppleggskanten (hælen).

Slik tover du: 
Vask tøflene alene i maskin på 40 
grader med vanlig vaskepulver 
(ikke spesialpulver for hvitvask) på 
et vanlig vaskeprogram. 
Ta tøflene ut av maskinen og form 
dem til mens de fremdeles er våte.
La dem tørke flatt.
TIPS: Prøv tøflene mens de er 
våte og tilpass etter fot.

  


