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STRUMPOR I
EMMA SOFT

Best. nr: 23190-2018
Garnåtgång:
1 (1) 1 (1) n fg 1: 851 vit, 845 grå, 724 ljuslila
(1) 2 (2) n fg 2: 051 kornblå, 978 dusty pink,
845 grå

Garn: Emma Soft 50g från falkgarn
Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 (dam)
Strumpstickor: 3,5mm
Masktäthet: 28 m och 36 v slätstickning med
stickor 3,5 = 10 x 10 cm.

MASKTÄTHET:

OBS! Kontrollera masktätheten noga! Stickar du för
fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till
finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget
fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

STICKBESKRIVNING:
Lägg med st 3,5 och fg 1 upp 44 (48) 52 (56) m och
fördela m på stickor. Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 2,5 (3)
3,5 (3,5) cm. Byt till fg 2 och slätstickning = alla v räta i
6 (7) 8 (9) v. Nu stickas för hälen: över 1:a och 4:e stickan
sticka slätstickning fram och tillbaka i 4 (5) 5 (6) cm. Nu
minskas fr rätsidan: sticka till det återstår 7 (8) 8 (9) m,
vänd och sticka till det är 7 (8) 8 (9) m kvar i andra sidan.
Vänd och sticka till 1 m före vändningen, lyft 1 m, 1 rm,
drag den lyfta m över den stickade, vänd, sticka till 1 m
före vändningen i andra sidan, sticka 2 am tillsammans.
Fortsätt på detta vis till m tar slut i båda sidor. Nu plockas
upp 9 (10) 11 (12) m på var sida om hälen = 48 (52) 58
(62) m. Sticka runt i slätstickning och minska samtidigt 1
m i var sida om hälen vartannat v till det återstår 44 (46)
52 (54) m. Sticka slätstickning till foten mäter ca 14 (16)
19 (20) cm eller önskad längd. Nu minskas för tån: på 1:a
och 3:e stickan: sticka till 2 m återstår sticka 2 m tillsammans i bakre maskbågen, på 2:a och 4:e stickan stickas
2m tillsammans rät i början. Upprepa denna minskning
vartannat v 3 ggr, därefter varje v till det återstår 8 (6) 8 (6)
m. Tag av garnet och trä tråden genom m och fäst. Sticka
ytterligare 1 strumpa.
Design och beskrivning av Katarina Segerbrand

