Best. nr 23125-1102

HÄRLIGA
RAGGSOCKOR I SPORT
STORLEK

27/28 (29/31) 32/34
(35/36) 37/39 (41/43)

GARN: SPORT 100 g (print eller enfärgat)
från Falkgarn AB
STORLEK:
GARNÅTGÅNG:

27/28 (29/31) 32/34 (35/36) 37/39 (41/43)
100 (100) 150 (150) 150 (200) g

STICKOR:
MASKTÄTHET:

Strumpstickor nr 4
19 m slätstickning = 10 cm

HÄRLIGA RAGGSOCKOR
I SPORTGARN

Best. nr 23125-1102

GARN: SPORT 100 g från Falkgarn AB

STICKFÖRKLARING:
Lägg upp på stickor nr 4 28 (32) 36 (40) 44 (48) m och fördela dem på 4 stickor = 7 (8) 9
(10) 11 (12) m på varje sticka.
Sticka resår 2 rm, 2 am till arbetet mäter 22 (23) 24 (25) 26 (27) cm byt till slätstickning i 2 v.
Sticka sedan hälen över 1:a och 4:e stickans 14 (16) 18 (20) 22 (24) m.
När hälen mäter 4 (4,5) 4,5 (5) 6 (6,5) cm stickas med början från rätsidan 8 (10) 11 (12) 13
(14) rm, 1 öhpt, 1 rm vänd. Lyft 1m, 3 (5) 5 (5) 5 (5) am, 2 am tills, 1 am, vänd.
Lyft 1 m 4 (6) 6 (6) 6 (6) rm, 1 öht, 1 rm, vänd. Lyft 1 m 5 (7) 7 (7) 7 (7) am, 2 am tills, 1 am,
vänd. Fortsätt att sticka och vända på detta sätt med 1 m mer för varje gång tills
maskorna tar slut.
Fördela resterande m på 2 stickor.
Plocka upp 7 (8) 9 (10) 11 (12) m på var sida om hälen på 1:a och 4:e stickan.
Sticka runt i slätstickning. Efter 1 v, börja minska de upplockade m på var sida om hälen,
sticka tills 2 m återstår på 1:a stickan, 2 m tills rätt, sticka 2:a och 3:e stickan på 4:e stickan
görs 1 öhpt i början, sticka resterande m.
Upprepa dessa minskningar vartannat v till 28 (32) 36 (40) 44 (48) m återstår = 7 (8) 9 (10)
11 (12) m på var sticka som före hälen.
Sticka rakt till hela foten mäter 12 (14) 16 (19) 21 (23) cm.
Börja minska för tån: sticka tills 3 m återstår på 1:a stickan, 2 rm tills, 1 rm.
På 2:a stickan: sticka 1 rm, 1 öhpt.
Sticka tills 3 m återstår på 3:e stickan, 2 rm tills, 1 rm.
På 4:e stickan: sticka 1 rm, 1 öht. Sticka resterande m. Upprepa dessa minskningar
vartannat v till 8 m återstår.
Drag garnet genom de återstående m och fäst väl.
Den andra sockan stickas lika.

