Sockor i Opal 6-trådigt strumpgarn
Design Britt Andersson
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Garn:
Stickor:

1 nystan Opal 6-trådigt Strumpgarn à 150 g
Strumpstickor nr 3½

Beskrivning:
Ca storlek 38-40
Lägg upp 48 m, löst, gärna på dubbla stickor.
Fördela dem på 4 stickor = 12 m på varje sticka. Sticka resår 2r, 2a i ca 50 varv.
Sticka 2 v rätt
Hällapp på första strumpan:
Sticka maskorna från första och andra stickan på en sticka =24 m, vänd, sticka slätstickning med dessa 28 m i
ca 20 varv. Lyft alltid första maskan på varvet. Börja sedan med minskningar för hälen på ett rätt varv.
Hällapp på andra strumpan:
Vän direkt och sticka maskorna från sista och näst sista stickan på en sticka =24 m, vänd, sticka slätstickning
med dessa 28 m i ca 20 varv. Lyft alltid första maskan på varvet. Börja sedan med minskningar för hälen på ett
rätt varv.
Hälen:
Sticka rätt tills 8 m återstår på stickan, 2 m tills, 1m, vänd, lyft första maskan, sticka avigt tills 8 m återstår på
stickan, 2 m tills, 1 m, vänd, lyft första maskan, sticka rätt tills du kommer till hoptagningen på förra varvet,
sticka den maskan och nästa tills så att ”hålet” som uppstått försvinner, sticka 1 m, vänd osv tills det inte finns
maskor kvar att sticka ihop. Nu har du ca 16 m på stickan.
Foten:
Fördela de återstående hällappsmaskorna på två stickor. Ta upp ca 11-13 m på sidan av hällappen, sticka
översidan av foten, lägg upp ca 10 m på andra sidan av hällappen. Fortsätt sticka runt i 3 varv. Se till att
undersidans maskor blir jämnt fördelade på två stickor.
Minska sedan på undersidan av fotens maskor d v s första och sista stickan på följande sätt:
Sticka från mitt under foten tills 3 m återstår på den första stickan, sticka 2 m tillsammans, sticka 1 m, sticka
översidans stickor, sticka fjärde stickan enligt följande, sticka 1 m, sticka 2 m tillsammans genom att lyfta 1 m,
sticka 1 m, och sedan dra första maskan över andra (Då blir den här minskningen spegelvänd i förhållande till
minskningen på första stickan.) Fortsätt sedan minska vartannat varv till 12 m återstår på undersidans stickor.
Översidans stickor har fortfarande 12 m.
Fördela maskorna, 12 m på varje sticka. Sticka sedan slätstickning i 50-55 varv.
Minska för tån:
Du ska minska i sidorna på sockan.
Börja mitt under foten. Sticka den första stickan tills 3 m återstår, sticka ihop 2 m, sticka 1 m , sticka 1 m på
nästa sticka, sticka ihop 2 m spegelvänt, sticka stickan ut, sticka nästa sticka tills 3 m återstår, sticka ihop 2 m,
sticka 1 m , sticka 1 m på nästa sticka, sticka ihop 2 m spegelvänt, sticka stickan ut. Fortsätt tills 8 m återstår,
ta av tråden och dra den genom de återstående maskorna.
Sticka den andra sockan likadant, utom hällappen (se ovan).
Fäst trådarna.
Klart – ta på dig sockorna och njut.
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