by Permin
REGIA PAIRFECT – KIDS COLOR
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Storlek: 22-23 (24-27) 28-31 (32-35)
Garn: Regia Pairfect Kid Color Arne & Carlos - Design Line 4 tr.
Garnåtgang: 1 nst. = 60 gr.
Masktäthet: 30 m = 10 cm på bredden.
Stickor: Strumpest nr. 2-3
Regia Pairfect gör det mycket lättare för alla, som stickar sockor, att
sticka två enhetliga sockor av ett nystan garn.
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Klipp av den gula tråden och sticka!
Tänk på att den gula tråden inte är en del av rapporten.
Se bilder på innersidan av banderollen.
1.

2.

Easy start – dra ut garntråden inifrån nystanet.
Klipp av den gula starttråden.
Lägg upp maskor på sedvanligt sätt.
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Regia Pairfect by Arne & Carlos Kids Color:
Sticka resårkanten i färg 1.
När färgen skiftar stickas skaftet.
När färg 1 kommer igen, stickas hälen.
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3.

Sticka vidare till sockan har önskad storlek.
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Andra sockan: Drag ut garnet till den gula tråden
och klipp av den.
Sticka andra sockan på samma sätt som den första.
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5.

Resultat: Två likadana sockor.
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Gratis stickbeskrivning

Danmark/Export CARL J PERMIN A/S
Tel: +45 36721200 • permin@permin.dk

Sverige CARL PERMIN AB
Norge CARL PERMIN AS
Tel: 033 127710 • sverige@permin.dk Tel: 23163530 • norge@permin.dk

www.permin.dk

by Permin
Barn sockar med timglashäl
Storlek: 22 – 23 (24 – 27) 28 – 31 (32 – 35)
Garn: Regia Pairfect Kid ColorArne & Carlos - Design Line 4 tr.
Garnåtgång: 1 nystan
Stickfasthet: 30 m = 10 cm på bredden.
Stickor: Strumpst 2½ - eller så att stickfastheten stämmer
Int: Lyft 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över.
Vändvarv och vändmaskor (vänd-m)
När man stickar timglashäl, stickas det vändvarv och vändmaskor. För att det inte skall bli hål i stickningen vid vändningarna, stickas
vändvarv så här: Sticka det angivna antal m, vänd arb. Lyft 1 m avigt med garnet framför arb, och drag garnet stramt bakåt över st (=
bort från dig själv), så den stickade m dras upp över stickan och framstår dubbel = vändmaska (vänd-m). Sticka resten av v. Senare,
när det skall stickas över vändmaskan, stickas den ”dubbla” m som var det en m. (En vändmaska räknas alltid bara som en maska.)
SLÄTSTICKADE SOCKAR: Lägg upp 44 (48) 52 (56) m på strumpst. 2½ och sticka 5 (4,5) 4,2 (4) cm resår (1 rm, 1 am). Efter resåren
stickas slätstickning tills arbetet mäter önskad längd till hälen eller till färg 1 kommer igen.
Timglashäl Sätt m från 4:e och 1:a st på samma st (= 22 (24) 26 (28) m totalt) och sticka timglashälen på dessa m så här:
Varv 1 (rätsidan): Rätt.
Varv 2: 1 vänd-m, sticka de övriga m aviga.
Varv 3: 1 vänd-m, sticka räta fram till vänd-m från föregående v, vänd.
Varv 4: 1 vänd-m, sticka aviga fram till vänd-m från föregående v, vänd. Upprepa v 3 - 4, tills det är 7 (8) 8 ( 9) vänd-m i var sida och 8
(8) 10 (10) m på mitten.
Sticka 2 v på samtliga m dvs. alla 44 (48) 52 (56) m. Varje vänd-m stickas som 1 m, dvs. båda masklänkarna stickas samtidigt. Fortsätt
därefter med hälen så här:
Varv 1 (rätsidan): Sticka de 8 (8) 10 (10) m mitt på hälen + 1 rät m, vänd.
Varv 2: 1 vänd-m, sticka de 8 (8) 10 (10) m mitt på hälen + 1 avig m, vänd.
Varv 3: 1 vänd-m, sticka räta fram till vänd-m från föregående v, sticka denna + den följande m räta, vänd.
Varv 4: 1 vänd-m, sticka aviga fram till vänd-m från föregående v, sticka denna + den följande m aviga, vänd.
Stickas rakt upp till önskad längd på sockan eller 11,5 (12,5) 14 (17) cm där tån börjar. Här börjar minskningarna för tårna. Minskning
för tår: Fördela m så det är lika många m på över- och underfot. Minska så här: På sticka 1 och 3, stickas tills det återstår 3 m, 2 rm
tillsammans, 1 rm. På sticka 2 och 4 stickas: 1 rm, int, sticka stickan ut. Upprepa dessa minskningar på vartannat v tills maskantalet är
halverat. Minska därefter på varje v tills det är 8 m på v. Tag av garnet och träd det genom de sista m. Drag åt och fäst.
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