Sockor basmönster
FRÅN
FROST, 75% superwash ull, 25% polyamid
1959-1
Storlek:
2-4 (6-8) 10-12 år
Garnåtgång: 1 (1) 2 nystan
Strumpstickor: Svarta Fåret 2½ mm
Masktäthet: Ca 30 m slätstickning på strumpstickor 2½ = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast,
byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor.
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BASMÖNSTER SOCKOR
Lägg upp 48 (52) 60 m och fördela dem på 4 stickor enl följ: 12 (13) 15 m på 1:a och 4:e stickan, 12 (13) 15 m på 2:a och 3:e stickan. Sticka runt
i resår 1 rm 1 am i 11 (13) 16 cm. Därefter stickas slätst. Sticka 2 v. Nu stickas hälen över m på 1:a och 4:e stickan. Sticka slätst med 1 rät kantm i
var sida. När hälen från resåren mäter ca 4 (4½) 5½ cm stickas på ett v från räts enl följ: Sticka 14 (15) 16 m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över
(= 1 öhpt), 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Lyft 1 m, 6 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 7 am, 2 am tillsammans, 1 am,
vänd. Fortsätt att på detta sätt sticka fram- och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidomaskorna tar slut, sista v från avigs. Fördela de
återstående m på 2 stickor. Sticka nu m på dessa 2 stickor rätt, plocka upp 11 (12) 15 m innanför kantm utmed hälens ena sida, sticka m från 2:a
och 3:e stickan, plocka upp 11 (12) 15 m utmed hälens andra sida, sticka m från 4:e stickan. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar man minska på
1:a och 4:e stickan enl följ: Sticka tillsammans de 2 sista m på 1:a st och gör 1 öhpt på de 2 första m på 4:e stickan. Upprepa dessa minskningar
vartannat v tills det återstår 50 (52) 56 m. Fördela m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 10 (13) 16 cm. Nu minskas för tån enl följ: På
1:a och 3:e stickan stickas tills 3 m återstår, 1 öhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Dessa minskningar upprepas med
2 varvs mellanrum 1 (1) 1 ggr, därefter vartannat v tills 18 (20) 20 m återstår. Sticka 1 v. Minska nu varje v tills det återstår 8 m.
Tag av garnet. Drag det igenom de återstående m och fäst.

Sockor med hjärtan
Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år
Garnåtgång. 1 (1) 2 n.fg 403 el. 144
1 (1) 1 n.fg 445 el. 141
Strumpstickor: Svarta Fåret 2½ mm
SOCKOR MED HJÄRTAN
Sticka hjärtan i rött (fg 445) till grå/röda sockor och rosa/lilamelerat (fg141) till färgglada sockor. Mudden, hälen och tån samt hjärtan har färg 1
och skaftet och foten färg 2. Utgå från basmönstret och sticka 4 cm resår i färg 1 (rött 445 eller randigt 141). Byt sedan till färg 2 (ljusgrå 403 eller
randig 144) och sticka slätstickning till skaftet är 11 (13) 16 cm. Byt till färg 1 när du börjar sticka fram och tillbaka för hälen.
Byt tillbaka till randigt garn när det är dags att sticka maskorna som du plockat upp på sidan av hälen. Sticka foten i färg 2 och byt tillbaka till färg
1 när det är dags att börja minska för tån. Sticka 4 hjärtan i färg 1 i slätstickning, två till varje strumpa. Lägg upp 8 maskor och sticka
1 varv räta och fördela sedan maskorna på 4 stickor med 2 på varje. Sticka runt och öka 4 maskor genom att öka 1 på den andra maskan på sticka
1 och 3 och öka 1 i den näst sista maskan på sticka 2 och 4. Öka vartannat varv tills du har 36 maskor. Sticka ytterligare två
varv. Fäst den lösa tråden från starten. Flytta över maskorna på sticka 2 och 3 till säkerhetsnålar eller på trådar. Dela upp de återstående maskorna
med 4 maskor på varje sticka och sticka 2 varv. Minska nästa varv med 4 genom att göra en öhpt (= lyft 1 m, 1 rm, drag den
lyfta m över) på de första två maskorna på sticka 1 och 3 och 2 maskor tillsammans på de två sista maskorna på sticka 2 och 4. Virka ett varv räta
till och minska 4 till på samma sätt som förut. Klipp av tråden och dra den genom de återstående maskorna. Plocka flyta över maskorna från säkerhetsnålarna och dela upp dem på 4 stickor. Börja sticka i mitten av hjärtat och sticka sedan 2 varv. Minska nästa varv med 4 genom att göra en
öhpt på de första två maskorna på sticka 1 och 3 och 2 maskor tillsammans på de två sista maskorna på sticka 2 och 4. Virka ett varv räta till och
minska 4 till på samma sätt som förut. Klipp av tråden och dra den genom de återstående maskorna. Fäst alla trådar med små små
stygn som du försöker gömma så mycket som möjligt. Snodd: Lägg upp 4 maskor i färg 1 och sticka dessa räta. Flytta sedan maskorna till andra
sidan av strumpstickan och sticka maskorna igen i räta. Det skapas nu en snodd. Fortsätt på samma sätt tills den är 5 cm. Ta av garnet och drag
det genom maskorna. Sy fast ett hjärta i varje ände på snodden och fäst dem sedan på utsidan av skaftet på sockan.
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