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KINDA MAGIC SOCKAR
Viktigt: Lägg upp 60 maskor!
Storlek: 36-41 = 80g
Material:
KINDA MAGIC garn, 1 nysta (nyst) = 80g
Strumpstickor: 2,25 / 2,5 eller 2,75 mm
Synål
Masktäthet:
Det är viktigt att hålla masktätheten för att
få ränderna och mönstret att passa. Välg
mellan storl. 2,25 / 2,5 och 2,75 mm för att få
mastätheten att passa. Det är andvänt 2,5 i
denna beskrivning.
Slätstickning
10 cm = 30 maskor (m)
42 varv (v) = 10 cm
Beskrivning på sockar
OBS! Grundteknikerna står beskrivna på den
andra sidan.
Sockarna stickas runt från resåren uppifrån
och neråt. Hälen stickas sist. Minskningarna
till hälen och tåspetsen stickas på samma sätt.
Använd eventuellt en maskmarkör i början
eller slutet av ett varv.
1. Tag ut det gula garnet inifrån nystanet
– också kallat Easy start. Nysta upp det gula
startgarnet och klipp av det, men släng det
inte, då det skall användas till att hålla m till
hälen.
2. Lägg upp m med den första färgen, men
drag först ut garnet (ca. 70 cm), så den andra
färgen dyker upp. Där de 2 färgerna möts, görs
en garnögla, och lägg upp 60 m och fördela
jämnt på de 4 st – 15 m per st.
3. Sticka resår, 1 rät (rm), 1 avig (am), till den
aktuella färgen är använd. Om masktätheten
stämmer, skall färgen vara använd i slutet av
ett varv (v). Om inte, kan du justera det – se
nästa punkt.
4. Nu har du kommit till ränderna. Sticka 1
v slätstickning. Den första randen skall fylla
precis 1 v. Om den är längre, skall du använda
grövre strumpstickor. Om den är kortare än ett
v, skall du använda tunnare st.
5. Sticka nästa rand i slätstickning. Den skall
fylla ett v. Om inte, må du prova dig fram, till

det passar.

11. Sticka ränder i slätstickning.

6. När din masktäthet stämmer, markerar du
början på ett v med en maskmarkör. Sticka
slätstickning. Efterhand kan du se mönstret,
och om håller lite till vänster, stickar du för fast,
och om det håller till höger, stickar du för löst.

12. Efter ränderna fortsätt i slätstickning, till
strumpan är lång nog till din fot. Det är ca. 0
[2] 5 [8] 11 [14] v efter ränderna, som passar till
storl. 36 [37] 38 [39] 40 [41].

7. Fortsätt i slätstickning, till det kommer en
annan garnfärg – det är den till hälen. När du
kommer till den nya färgen, stickar du bara m
på stickan färdigt och lägger arbetet åt sidan.
Arbetsgarnet är förbundet med arbetet, men
du nystar nu allt detta garn, det skall användas
till hälen, tillsammans till ett mininystan. Tag
av garnet. Mininystanet blir hängande vid
arbetet, så du senare kan sticka hälen.
8. Tag det gula garnet, som du lagt åt sidan
i början. Fortsätt med det gula garnet och
sticka 2 stickor slätstickning (= 30 m) och låt
ett par cm gult garn hänga i början och i slutet
av de 30 m. Det gula garnet håller m till hälen,
som stickas senare.

13. Nu stickas tåspetsen. Var uppmärksam på,
att början på v är på samma sida som början
på hälen. Om inte, så tag av m på 1 sticka, så
det kommer till att passa.
14. Sticka 3 v i slätstickning.
15. Minskning: 1:a st: Sticka 1 rät, 2 m vridna
räta tillsammans, sticka resten av st rät. 2:a
st: Sticka räta till det bara är 3 m kvar, 2 räta
tillsammans, 1 rät. 3:e st: Sticka 1 rät, 2 m
vridna räta tillsammans, sticka resten av st rät.
4:e st: Sticka räta till det är 3 m kvar på st, 2
räta tillsammans, 1 rät (56 m).
16. Sticka 2 v i slätstickning.
17. Minskning: Upprepa punkt 15 (52 m)

9. Fortsätt med garnet från det stora garnnystanet. Sticka slätstickning på de följande 2
stickorna och sätt en maskmarkör. Början på
nästa st är början på det nya v.
10. Fortsätt i slätstickning, till ränderna syns.

18. Sticka 2 v i slätstickning.
19. Minskning: Upprepa punkt 15 (48 m)
20. Sticka 1 v i slätstickning.
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21. Minskning: Upprepa punkt 15 (44 m)

Grundtekniker:

22. Sticka 1 v i slätstickning.

Lägga upp m:
Se bilderna nedanför. För att vara säker på
att kanten inte blir för fast, kan du eventuellt
lägga upp m omkring 2 stickor, det hålls
samlat.

23. Minskning: Upprepa punkt 15 (40 m)
24. Sticka 1 v i slätstickning.
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25. Minskning: Upprepa punkt 15 (36 m)
26. Minskning: Upprepa punkt 15 ytterligare 6
gånger (12 m)
27. Sätt alla m från 2:a st över på 1:a st. Sätt m
från 4:e st över på 3:e st, så tåspetsen kan ligga
platt ner.
28. Tag av garnet och låt 30 cm bli kvar och
använd det till att sy ihop tåspetsen med i
maskstygn.
29. Sticka hälen. Sätt de 30 m, de sitter på var
sida av det gula garnet, jämnt fördelat på 4
strumpstickor.
30. När m är uppplockade, tas det gula garnet
bort.
31. Börja v på den ena sidan av hälen. *Sticka
länken rät mellan m upptill och nertill.
* Sticka alla m räta på 1:a och 2:a st. Upprepa
från *-* mellan 2:a och 3:e st. Sticka alla m
räta på 3:e och 4:e st. Det skall vara 16 m på
1:a stickan, 15 m på 2:a stickan, 16 m på 3:e
stickan och 15 m på 4:e stickan (62 m)
32. Minskning: 1:a stickan: Sticka 2 m vridna
räta tillsammans, sticka ytterligare 2 m räta
vridna tillsammans. Sticka resten av stickan
rät. 2:a stickan: Sticka räta till det är 3 m kvar
på stickan, sticka 2 m räta tillsmmans, 1 rät. 3:
e stickan: Sticka 2 m vridna räta tillsammans,
sticka ytterligare 2 m vridna räta tillsammans,
sticka resten av stickan rät. 4:e stickan: Sticka
räta till det är 3 m kvar på stickan, sticka 2 m
räta tillsammans, 1 rät. (56 m)
33. Upprepa punkt 13 – 28. Minskningarna är
lika som till tåspetsen.
34. Fäst alla lösa trådar

till m nertill.
3. M sätts jämnt fördelat på 4 stickor och sticka
efter beskrivningen.

Sticka runt på strumpstickor:
Lägg upp m och fördela dem på 4 stickor.
Samla stickorna som till en ring och sticka
med den extra strumpstickan. Se till, att
arbetet inte snor sig! Sticka hela tiden rätt och
runt, så blir det slätstickning med rätsidan utåt
och avigsidan inåt.

Sy ihop med maskstygn
Maskstygn är perfekta till tåspetsen. Fördela m
på 2 stickor och lägg dem mot varandra. Stick
nålen med sammansyningsgarnet upp i den
yttersta maskan på den ena stickan. Fortsätt
på den 2:a stickan med att sticka nålen ner
i den 1:a maskan och upp i den 2:a maskan.
Sätt nålen tillbaka ner i 1:a maskan på den 1:
a stickan och upp igen i den 2:a maskan, där
nålen sticks ner i den 2:a och upp i den 3:
e maskan på den 2:a stickan. Fortsätt med
att arbeta från sida till sida, och låt alltid ett
nytt stygn påbörjas i den maskan, vari det
föregående stygnet slutade. Låt maskorna
glida av stickan, som sammansyningen skrider
fram. Se till att inte strama för mycket. Till slut
dras garnändan in på avigsidan och fäst.

Resår:
1 rät, 1 avig. Varv efter varv.
Slätstickning på strumpstickor
Sticka räta – varv efter varv.
Sticka 2 m vridna räta tillsammans
Lyft 2 m som till räta, stick den vänstra stickan
in i de 2 m från vänster mot höger och sticka
dem räta. M vrider lätt mot vänster.

Fäst ändar
Lösa ändar fästs om det är möjligt i kanten
av arbetet - först i den ena och så i den andra
riktningen, 10 – 15 cm.

Sticka 2 m räta tillsammans
Stick den högra stickan in i 2 m och sticka dem
räta.

Se online videon:
www.woolandthegang.com/videos

Plocka upp m till hälen
M på var sida om det gula garnet sätts på en
sticka. Var uppmärksam på, att stickan nålen?
sticks in i den högra maskleden, så m inte blir
vridna.
1. Drag långsamt i det gula garnet. När en m
blir fri från garn, sätt den på en sticka.
2. Använd en sticka till m upptill och en sticka
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