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Tutti Frutti Sockar
Storlek: 36/37 – 38/39
Material: Schachenmayr REGIA Cotton
Tutti Frutti Color, 4-ply, 100 g Color 02421
(wassermelone color)
Stickor: Strumpstickor 2½ mm & hjälpsticka.
Slätstickning: 1 rätt v, 1 avigt v. Stickas det
runt, stickas varje varv (v) rätt
Resår: * 1 rm, 1 am * upprepa från * till * v runt
Masktätheten: 30 m och 42 v i slätstickning
med st. 2½ = 10 x 10 cm.
SOCKAR storl. 38/39:
Lägg upp 60 m på strumpstickor och fördela
m på stickorna (=15 m på varje sticka). Sticka
runt och markera varvets övergång med en
tråd, som är mitt bak. Sticka 3 cm resår (1 rm, 1
am). Sticka runt i slätstickning. Stick till arbetet
mäter 18 cm.
Timglashäl
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
en m. (En vändmaska räknas alltid bara som
en maska.)
Sätt nu m från 4:e och 1:a st på samma st (=
30 m totalt) och sticka timglashäl över dessa
m så här:
Varv 1 (rätsidan): Rätt.
Varv 2: 1 vänd-m, sticka de övriga m avigt.
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, till det är 10 vänd-m i var sida
och 10 m i mitten.
Sticka nu 2 rm v över samtliga m (dvs. alla 60
m), och varje vänd-m stickas som 1 m, dvs.
båda masklänkarna stickas samtidigt.
Fortsätt därefter med hälen så här:
Varv 1 (rätsidan): Sticka de 10 m mitt på
hälen + 1 rät m, vänd.
Varv 2: 1 vänd-m, sticka de 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 rät, vänd.
Varv 4: 1 vänd-m, sticka aviga fram till vändm från föregående v, sticka denna + den

följande m avig, vänd. Upprepa v 3 - 4 till det
är stickat vänd-m över de yttersta av hälens
m. Vänd efter det sista v från avigsidan, sticka
igen 1 vänd-m och sticka räta fram till mitten
på hälen. Fördela m på 4 st som i början av
arb, och fortsätt igen runt över alla m, och på
v 1 stickas fram över den sista vändm som
tidigare angivets.
Fortsätt runt i slätstckning till arbetet mäter 20
cm och sticka härefter tå.
Bandtå
Sticka resten av arb i slätstickning, och minska
på nästa v till tårna så här:
V med minskningar:
Sticka 1 och 3: Sticka räta till de sista 3 m på st,
2 rm tills, 1 rm.
Sticka 2 och 4: 1 rm, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den
lyfta m över den stickade m, sticka de övriga

m på v räta.
Upprepa dessa minskningarna på vart 4:e v 1
gång, på vart 3:e v 2 gånger, på vartannat v 3
gånger och varje v totalt 6 gånger.
Det är nu 10 m kvar på v. Tag av garnet – låt
en lång ände hänga, och använd denna till att
sy ihop de sista m med maskstygn. (Eller sy
garnändan 2 gånger genom de resterande m,
drag ihop dem och fäst ändan.)
Sticka den andra sockan på samma sätt.
SOCKAR storl. 36/37:
Stickas som storl. 38/39 till foten mäter 18,5
och sticka härefter tå.

Gratis mønster
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

