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Britt Anderssons Butik på nätet
www.3ug.se/brittandersson.html
Garn:
Stickor:

Hifa Superwash 4
6 st strumpstickor nr 2½
(det går med 5,
men det är enklare att sticka fingrarna om man har 6 eller fler)

Beskrivning:
Lägg upp 44 m, fördela på 4 stickor, 12 + 12 + 12 + 8 m på resp sticka.
Sticka resårstickning 2 rm, 2 am i 23 varv.
(Det är enklare att sticka resårstickning snyggt om man börjar med två räta maskor
på stickan)
Öka på nästa varv 2 m på varje sticka, efter den första maskan och före de tre sista.
Du har nu 52 m. Fördela dem 13 m på resp sticka.
Sticka rätstickning 3 varv, inkl ökningsvarvet
Nästa varv:
Nu börjar tumkilen och mönstret.
Tumkilens ökningar kan flyttas i sidled för att passa mönstret.
Tumkilen:
Sticka rätstickning, öka 1 m före den sista maskan på 2:a stickan genom att sticka i
den sista maskans undre maskbåge, öka 1 m efter den första maskan på den 3:e
stickan genom att sticka i den första maskans undre maskbåge (ökningarna ska m a o
vara spegelvända i förhållande till varandra.
Sticka 3 varv slätstickning med (eller utan) mönster.
På nästa varv öka 1 m före den näst sista maskan på 2:a stickan genom att sticka i
den näst sista maskans undre maskbåge, öka 1 m efter den andra maskan på den 3:e
stickan genom att sticka i den andra maskans undre maskbåge (ökningarna ska m a o
vara spegelvända i förhållande till varandra).
Sticka 3 varv slätstickning med (eller uta n) mönster.
Fortsätt att öka för tumkilen efter samma princip så att kilen blir större och större.
Fortsätt till tumkilen är 8 m på resp sida och 12 m återstår på den stickan, d v s 21 m
på andra och tredje stickan. Sticka ca 3 varv (så många varv att det passar
mönstret…) slätstickning efter sista ökningen. Trä upp tumkilens 16 m på en tråd,
lägg upp 2 nya m i tumvecket och fortsätt sticka slätstickning på 52 m i 10 varv.
Nu kommer fingrarna (det är nu den sjätte stickan kommer till användning).
Sticka sex maskor, ta en ny sticka och sticka resterande maskor på första stickan och
andra stickan på en sticka, ta en ny sticka, sticka den tredje stickan och fortsätt sticka
på den fjärde tills 6 maskor återstår på den fjärde stickan. Sticka de maskorna på en
ny sticka.
Nu stickas lillfingret. Sticka 6 maskor, ta en ny sticka och lägg upp 3 nya maskor och
sticka de sista 6 m på fjärde stickan. Du har nu 15 m på tre stickor.
Sticka runt ca 18 varv. Fördela maskorna så att det bli 5 m på varje sticka.
Avmaska genom att sticka ihop de 2 näst sista maskorna på varje sticka tills 2 m
återstår, d v s 6 m totalt. Dra tråden igenom.
Sticka sedan återstående m för resterande fingrar 2 varv slätstickning och ta på första
varvet upp 3 m mot lillfingret.
Sticka sedan ringfingret.
Sticka de första 6 m, ta en ny sticka, lägg upp 3 nya m, sticka de sista 6 m och de 3
nya m mot lillfingret på den fjärde stickan på dens stikan och rn till. Du har nu 18 m.
Sticka runt 24 varv. Fördela maskorna så att det bli 6 m på varje sticka.
Avmaska genom att sticka ihop de 2 näst sista maskorna på varje sticka tills 2 m
återstår, d v s 6 m totalt. Dra tråden igenom.
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Sticka sedan långfingret.
Sticka de första 6 m, lägg upp 3 nya m, sticka de sista 6 m mot ringfingret och lägg
upp 3 nya m mot ringfingret
Sticka runt 27 varv. Du har nu 18 m. Fördela maskorna så att det bli 6 m på varje
sticka.
Avmaska genom att sticka ihop de 2 näst sista maskorna på varje sticka tills 2 m
återstår, d v s 6 m totalt. Dra tråden igenom.
Sticka sedan pekfingret.
Sticka de sista 16 m, lägg upp 3 eller 4 nya m mot långfingret.
Sticka runt 23 varv. Du har nu 19 eller 20 m. Fördela maskorna jämnt på stickorna.
Avmaska genom att sticka ihop de 2 sista maskorna på varje sticka tills 2 m återstår,
d v s 6 m totalt. Dra tråden igenom.
Sticka sedan tummen.
Trä upp tummens 16 m på två stickor innan du drar ut hjälptråden.
Sticka sedan de 16 maskorna och lägg upp 4 nya m i tumvecket. Du har 20 m.
Fördela dem på tre stickor med 7 m vardera på de två första stickorna o ch 6 m på den
tredje. Sticka runt 20 varv. Avmaska genom att sticka ihop de 2 sista maskorna på
varje sticka tills 2 m återstår, d v s 6 m totalt. Dra tråden igenom.
Sticka den andra vanten likadan.
Fäst alla trådar.

Fingrar
Lillfinger
Sista varvet före lillfingret

Tummen
Sista varvet före tummen

Börja med tumkilen här

Öka på detta varv
Första tumkilsökningen
Sticka 2

Börja här efter resåren
Sticka 1
23 varv resår 2 r 2 am

