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Långa flätmönstrade strumpor och brett pannband.
Storlek: S/M- (M/L)
Garnåtgång: strumpor 2 nystan och pannband 1 nystan
Strumpstickor: 4 och 4½ mm. Rundsticka 4½ -40 cm.
Masktäthet: ca 18 m = 10 cm
Strumpor
Lägg upp 48 m på strumpsticka nr 4, fördela maskorna över 4 stickor = 12 m på var sticka. Sticka
resår 1 rm 1 am i 3 cm. Byt till st nr 4½. Börja sticka mönster enl. diagrammet. När strumpan är
34-36 cm stickas 1 rät varv och minska 3 m på varje sticka. Nu stickas för häl: Sticka fram och
tillbaka i slätstickning på st nr 1 och 4 (= 18 m) i 6-(7) cm. Sticka 13-(14) m, lyft 1 m sticka 1 rm,
drag den lyfta m över, sticka 1 rm, vänd. Lyft 1:a m, sticka tills du har 7-(8) m kvar, 2 am tillsammans, 1 am. Vänd. Fortsätt med att sticka 1 m mer för var vändning tills maskorna är slut. Plocka
nu upp 10-(11) m på var sida om hälen, sticka vidare på alla 4 stickorna, 1 varv rät. Minska nu på
1:a och 4:e stickan så här. På 1:a stickan stickas de 2 sista m ihop och på 4.e stickan, lyft 1:a m
sticka 1rm drag den lyfta m över. Upprepa varje varv tills det finns 10-(11) m på varje sticka. Sticka
vidare runt tills foten är 23-(25) cm. Maska av för tån: på sticka nr 1 och 3: sticka tills du har 3 m
kvar, lyft 1 m sticka 1 rm, drag den lyfta m över. På sticka 2 och 4: sticka 1 m , 2 rm ihop. Upprepa denna minskning varje varv tills du har 2 m kvar på varje sticka. Klipp av garnet och drag
genom de rest. maskorna. Drag till och fäst väl.
Brett pannband med flätor.
Lägg på rundsticka nr 4½ upp 72 m.
Sticka runt i mönster enl. diagrammet.
När arbetet är 15 cm, maskas alla m
av löst. Fäst alla trådar.

