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Strikk bergmannsstrømper til jul!
Da bergstudent Tom Hejna – joda, sønn av sin far,
– startet sitt diplomsemester i bergmannsgenseren
etter det gode, gamlemønsteret fra BergverksNytt
1959, undret medstudentene om mønsteret kunne
brukes til strømper. Men nei, det gjorde seg ikke noe,
så etter flere kvelder og mye strev kom jeg frem til
dette mønsteret som jeg med sikkerhet kan si ble
vellykket. Både jeg og noen studiner og
studentkjærester har prøvestrikke, og gjett om
resultatet ble fint! På Bergingeniørfesten i oktober
håper jeg mange ble fristet til å strikke da de så hvor
fin bergstudent Dall er med bergmannsmerke og
kobbermerke på strømpene sine.
Formannen i Bergstuderendes Forening Tor Harald
Hansen har lovet meg å lære å strikke en selv, en
«eksamen» han mener blir strengere enn både Fysikk
og Statistikk. Han blir ikke ferdig til jul med
strømpene, men Morten Often skal diskret sende sin
mormor BergverksNytt i håp om myk pakke under
juletreet.
Kommer dette i novembernummeret tipper jeg
strikkepinnene vil klirre på studenthybler, oppe i
polarnatten eller på våre andre industristeder. Gratis
idé til julegave!
Og her er mønsteret på Bergmannsstrømper.

Elin Trøften
Bergavdelingen NTH

Bruk ditt eget strømpemønster, men
mønsteret «går opp» med 82 masker. Det er
passende til herrestrømper, ta inn likt antall på
hver side av bakstolpen, f.eks. 4 masker, til
damestrømper.
Jeg har brukt Raumagarn, tretrådet, bleket
hvitt og sort gjør seg best, – strikkepinner nr. 3.
Legg opp 72 masker. Strikk lang vrangbord så
den går over knærne, 2 r. og 2 vr. Strikk 3 omg.
rett av bunnfargen og ta samtidig ut 10 masker til
82 masker. begynn på mønsteret, det må jo bli
«oppned» så vil du se hvordan det tar seg ut, må
du snu bladet.
Strikk ca 50 omg. og fell deretter for
smalleggen for hver 3. omg. 1 m på hver side av
bakstolpen 8 ganger. I omkretsen er det nå 66 m
igjen. Strikk ca. 3540 omganger.
Ta 35 masker av til hæl og strikk sort/hvitt
stripet frem og tilbake 15 ganger. Strikk din egen
hælfelling. Ta opp kjedemaskene ÷ 2 masker
ekstra på hver side, da skulle det bli igjen 49
masker som fortsatt skal strikkes i striper under,
og 31 masker til mønster over på foten. (80
masker rundt). Fell kile 1 maske på begge sider
av hælen på de neste 8 omgangene, 64 masker til
foten, disse strikkes ca. 40 omganger, eller mål til
passende før tåfelling.
Fell rundfelling, alt i sorthvite striper:

