Raggsocksgarn

Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida www.garngrossisten.se
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Storlek: ca 36–38
Garnåtgång: ca 3 nystan Raggsocksgarn
Strumpstickor: nr 4
Design & beskrivning: Pia Johansson, www.pias-sticksida.com
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Flätad socka

Skaftet
Lägg upp 40 m jämnt fördelat på strumpstickor nr 4 och sticka 2 r, 2a i 8 varv, öka jämnt
fördelat över varvet 16 m och sticka flätmönstret i 33–35 cm enligt mönstret nedan. Minska
jämt fördelat över varvet, 16 m.
Hälen
Sticka hälen med räta maskor fram och tillbaka på stickorna 4 och 1 i 13 varv. Sluta med ett
avigt varv.
Kilhäl
Sticka från rätan 11 m, 2 m tillsammans, 1 r, vänd. Lyft 1:a m och sticka 5 m avigt, 2 am tillsammans. 1 am, vänd. Lyft 1:a m, sticka 6 rm, 2 rm tilsammans, 1 rm, vänd. Lyft 1:a m, sticka
7 am, 2 am tillsammans, 1 am. Upprepa dessa vändningar med 1 m mer mellan varje vändning tills alla m utanför hälen avmaskas. Sluta med ett avigt varv.
Plocka längs vardera sida av häl-lappen 9–10 m och fördela häl-maskorna på sticka 4 och
1. Sticka åter över alla maskor. Minska de ökande häl maskorna genom att varannat varv på
sticka 4, lyfta 1:a m, sticka1m, dra den lyfta maskan över den stickade och på sticka 1, sticka
2 m tillsammans i främre maskbågen. Minska till ursprungsantalet maskor (40 m), och sticka
tils foten från hälens bak mäter ca 17 cm, eller täcker lilltån.
Maska av
På sticka 1 och 3, 2 m tillsammans i början av varvet.
På sticka 2 och 4, 2 m tillsammans i slutet av varvet.
Gör denna minskning varannat varv 3ggr och varje varv 3 ggr. Tag av garnet och drag tråden
igenom kvarvarande maskor. Fäst tråden och sticka en socka till.
Flätmönster

Flätmönster
Upprepa 5 ggr

Avig maska
OBS! De a visar halva mönstret. 28 x 2 = 56 m
Avig maska

Rät maska

Sä 2 m på hjälpscka bakom arb. Scka 2 rm. Scka maskorna från hjälpsckan.
Sä 2 m på hjälpscka framför arb. Scka 2 rm. Scka maskorna från hjälpsckan.

Rät maska

Sä 2 m på hjälpscka bakom ar

Sä 2 m på hjälpscka framför a

