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Størrelser og mål: Det er vanskelig med størrelser når det skal toves. Jeg har satt opp to størrelser, og beskrevet hvor du 
lager den lengre. Det ferdige resultatet kommer helt an på tovingen og hvordan du strekker den i etterkant. Jeg tovet mine 
på 40 grader på vanlig vask, (og trodde de ble alt for små) når de var ferdige var de ca 5 cm mindre enn foten. Det er viktig å 
strekke de godt og forme de på foten slik at de sitter godt. 
Dame: ca størrelse 37-39  
Herre ca størrelse 40-43. 
Garn og forbruk: 4 nøster koksgrå Hverdags fra Du Store Alpakka, garnet tover ganske kraftig. 
Pinne: Enkel tråd på pinne nr. 5,5.

Du starter bak på tøffelen og strikker riller fram og tilbake fremover. Legg opp 101 (111) masker på pinne 5,5 og strikk 4 
riller. (en rille er en omgang rett frem og tilbake) Finn midtmasken. På neste omgang øker du en maske før og en maske etter 
den midterste masken. Denne økingen gjentar du etter å ha strikket en rille. Når du har strikket 32 (36) riller, feller du 20 (22) 
masker på hver side (du kan godt gjøre dette over to omganger slik at du får fellt i starten på begge sider. Da slipper du å 
klippe tråden) Strikk så 24 (34) riller før du starter med tåfellingen. Strikker du noen flere riller her blir foten lengre. 

Fell slik: strikk *2 masker, så strikk 2 masker sammen. Gjenta fra * ut omgangen. Så strikker du 2 omganger og feller på 
neste runde slik: strikk *1 maske, så 2 masker sammen. Gjenta fra * ut omgangen. Strikk 2 omganger, og fell på neste runde 
slik: strikk sammen 2 og 2 masker ut omgangen. Så drar du tråden gjennom alle maskene som gjenstår på pinnen. Brett 
tøffelen som på tegningen og sy sammen bak merket a og b, og på oversiden av foten, start i merket c og sy sammen til 
merket d på tegningen. La skafet være åpent i framkant. Labben ser ikke særlig fin ut nå, den er diger og uformelig :)

Toving: Da er det en runde i maskina på vanlig vask 30 til 60 grader. I min maskin tåler de kun 40 grader, mens i andre 
maskiner tåler de 60 grader med flere håndduker. Er et første gang du tover i vaskemaskina di, anbefaler jeg at du starter 
med en vask på 30 eller 40 grader. Gå heller opp til 60 grader hvis de ikke ble nok tovet eller ta det en runde til på samme 
temperatur. Bedre å starte forsiktig. Form tøflene godt på foten mens de enda er våte. Mine var 5 cm mindre enn foten min 
før jeg startet å forme dem. 

Følg meg på www.martehelgetun.no
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