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Mys sockor.
Storlek: ½-(1)-2-(4)-6-(8)-10-(12) år- Skostorlek 36/38-(40/42)- 44/46
Garnåtgång: 1-(1)-2-(2)-2-(2)-2-(2) -2-(3)-3 härvor á 100 gram.
Strumpstickor: 5 och 6 mm
Masktäthet: 14 m på st nr 6 = 10 cm
Lägg på st nr 5 upp 22-(24)-24-(28)-28-(30)-30-(34)-34-(36)-40 m, fördela jämnt över 4 stickor.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 4-(5)-6-(7)-7-(8)-9-(10)-11-(11)-13 cm (eller önskad längd). Byt till st
nr 6. Sticka 2 varv slätstickning och minska på 1:a varvet 2-(0)-0-(0)-0-(2)-2-(2)-2-(0)-0 m = 5-(6)6-(7)-7-(7)- 7-(8)- 8-(9)-10 m på var sticka. Nu stickas hälen. Sätt maskorna från sticka 1 och 4
på samma sticka, sticka fram och tillbaka i slätstickning i 4-(6)-6-(8)-8-(8)-10-(12)-12-(14)-16 varv.
Sticka fram till mitten, sätt en markering mellan de 2 mittersta maskorna. Sticka 1-(2)-2-(2)-2-(2)2-(3)-3-(4)-4 maskor, sticka ihop 2 m. Vänd. Lyft 1:a m, sticka tillbaka tills det är1-(2)-2-(2)-2-(2)2-(3)-3-(4)-4 kvar på andra sidan om mittmarkeringen, sticka ihop 2 am. Vänd. * Lyft 1:a maskan,
sticka fram till den lyfta maskan, sticka ihop den med nästa maska, 1 m. Vänd.* Upprepa *-* fram
och tillbaka tills alla sidomaskorna är stickade på båda sidor. Sticka till mitten. Dela upp hälens
maskor lika på 2 strumpstickor igen. Plocka upp med sticka nr 1 och 4 på var sida om hälen 2-(3)3-(4)-4-(4)-5-(6)-6-(7)-8 m. Sticka nu runt över maskorna på alla 4 stickorna 1 varv rät. Nu tas ihop
för vristen: Sticka ihop 1:a stickans 2 sista maskor rät och 4:e stickans 2 första maskor rät. Minska på vartannat varv tills det är lika många maskor på alla stickorna igen Sticka slätstickning tills
foten inkl. hälen mäter 7-(8½)-10-(12)-14-(15)-16-(17)-19-(22)-24 cm. Minska nu för tån så här: på
sticka 1 och 3: sticka tills 2 m återstår sticka ihop 2 m. På sticka 2 och 4: Lyft 1 m, sticka 1 m drag
den lyfta m över den stickade m, sticka rest m på stickan. Upprepa dessa intagningar på vartannat varv tills det återstår 3-(3)-4-(4)-4-(4)-4-(4)-4-(4)-4 maskor på var sticka. Sticka ihop m 2 och 2
varvet ut. Tag av garnet. Trä garnet i 2 varv med hjälp av en stoppnål genom de rest m. Dra ihop
maskorna och fäst väl på avigan.

