
Leine tøfler – tovet 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 
 

Størrelser: Fra 2 år 
Garn: 4-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: Størrelse 23-32: 100 gram / størrelse 34-45: 200 gram 
Pinne: 5 pinner nr 6 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 13,5 m x 19 p (ferdig tovet: 10 x 10 cm = 15 m x 24 p) 
 

 
 
Leine Merino egner seg godt til toving. Disse tøflene er tykke og varme, og lette å strikke - du har 
ferdig et par på en kveld eller to. De toves kraftig, slik at de blir faste og holder fasongen. Tøflene 
passer til både barn og voksne. Dersom du ønsker å gjøre dem ennå mer slitesterke, kan du kjøpe 
lærsåler i strikkebutikken og sy på. 
 
Tøflene 
Velg størrelse, og marker maskeantallet og antall omganger i tabellen. Legg opp riktig maskeantall 
på pinner nr. 6, og strikk rettstrikk i samme antall omganger. 
 
Størrelser (opp til) 23 26 29 32 34 36 38 40 43 45 
Legg opp (masker) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 
Strømpeskaft (omganger) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 
Hel, begynnelse og slutt 
(masker) 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 

Hel, felle til (masker) 6 7 6 7 8 9 8 9 10 10 
Antall masker etter helen 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 
Fot (omganger fra helen) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 
 
Helen 
Strikk hel over halve sokken. Strikk to pinner rett, snu og strikk vrangt tilbake. Snu igjen og strikk 
rett tilbake. Snu igjen, ta en maske løs av, strikk 2 sammen vrangt og strikk resten av pinnen 
vrangt. Snu, ta en maske løs av, strikk to sammen rett og strikk resten av pinnen rett. Strikk fram 
og tilbake samtidig som du feller inntil du har minst halvert maskeantallet (se i tabellen).  
 



På slutten av den siste rettpinnen plukker du opp en maske i omgangen under, snu, strikk vrangt 
og plukk opp en maske i omgangen under. Fortsett å strikke fram og tilbake og plukke opp en 
maske på slutten av hver pinne til du har det antallet masker du startet med.  
 
Begynn å strikke rundt igjen, og ta opp en maske eller to mellom vristen og helen om det er 
nødvendig for å unngå huller. Den feller du av igjen etter et par omganger. Du skal ha samme 
antall masker i foten som i skaftet, og strikke det samme antallet omganger fram til tåfellingen. 
 
Tåfelling 
I den minste størrelsen feller du bare to ganger, i den største feller du 4 ganger. Fell 8 masker i 
hver felleomgang, eller fell til det nærmeste antallet masker som går opp i 8. Følg anvisningene 
under, og begynn på det antallet masker du har. Mellom felleomgangene strikker du det antallet 
omganger som er angitt.  
 
 
1 

 
Fra (38)40 masker: Fell (6)8 masker, jevnt fordelt over 4 pinner. Strikk 3 omganger. 
Fra (34)36 masker: Fell (2)4 masker, jevnt fordelt over 4 pinner. Strikk 2 omganger. 

 
2 

 
Fra (30)32 masker: Fell (6)8 masker, jevnt fordelt over 4 pinner. Strikk 2 omganger. 
Fra (26)28 masker: Fell (2)4 masker, jevnt fordelt over 4 pinner. Strikk 1 omgang. 

 
3 

 
Fra 24 masker: Fell 8 masker, 2 på hver pinne. Strikk 1 omgang. 

 
4 

 
Fra 16 masker: strikk 2 og 2 masker sammen, til 8. 

 
Kutt tråden, tre den gjennom maskene og snurp sammen. Fest løse tråder. Når du fester tråden i 
strømpeskaftet, må du huske at innsiden kommer ut. 
 
Toving 
Gi tøflene en kraftig omgang i vaskemaskinen på vanlig bomullsvask, 60 grader, for toving. Tilsett 
en spiseskje grønnsåpe eller ullsåpe. Tøflene krymper ca 15 %, og får en fast og jevn struktur.  
 
Når de er våte, kan du strekke og forme dem slik du vil ha dem. Fyll dem med tørkepapir for å få 
tøffelfasong, og la dem tørke stående, gjerne på et varmt badegulv. For å få en mykere overflate, 
kan du børste tøflene med en stiv børste. 
 
Variasjon: Dersom du strikker halvveis på sokkeskaftet, snur arbeidet og strikker rettstrikk videre, 
vil du få rettstrikk i nedbretten på tøffelen. Noen synes det er penere. Når tøffelen er ferdig er det 
fritt fram for å sette et personlig preg på den – hekle, brodere med farget tråd og perler, sy på store 
ører og brodere fjes på tåen – akkurat slik du liker det selv. 
 
 

 

 
 

 

 


