
Product Code: 83-austermann-step

Austermann StepAustermann Step



Sockor mönsterSockor mönster

Material:Material:Austermann Step som behandlats med Aloe Vera och jojobaolja. Strumpstickor 2,5 – 3 enligt

handlag. 

Mönster: Mönster: Resårstickning: 2 rm, 2 am. Slätstickning runt på st: sticka rm på varje v. 

Stickfasthet: Stickfasthet: 30 m och 42 v i slätst = 10 cm..

Garnåtgång: Garnåtgång: Austermann Step: 50 g till barn och 100 g till vuxen

Lägg upp enligt tabellen och fördela m jämnt på 4 strumpst. Stickorna numreras från I-IV medsols med

början från tråden i början av arbetet. Varvet börjar och slutar härmed mitt bak.

Skaft: Skaft: Sticka resårst runt på st till önskat mått och sticka sedan 3 v i slätst. Avsluta med att sticka m på st

III.

Hällapp: Hällapp: Sticka slätst fram och tillbaka över m på st I och IV, dvs över hälften av m, enligt tabellens

varvantal.

Hälbotten:Hälbotten: Fördela hälens m i tre delar på 3 st. Sätt m som blir över på den mittersta st. Fortsätt i slätst.

Sticka från rätsidan över m på den yttersta st och sticka sedan * över alla m på den mittersta st tills det

återstår 1 m, denna lyfts som om den skulle stickas rät. Sticka den 1:a m på den yttersta st rät, drag den

lyfta m över (= överdragshoptagning). Vänd arb, lyft 1:a m som om den skulle stickas avig, sticka am över

m på den mittersta st, men den sista m på st och den första m på den yttersta st stickas aviga tills*. Vänd

arb, lyft 1 m *, upprepa *-*, dvs den sista m på den mittersta st och den första m på den yttersta st stickas

alltid tills. Efter att alla m på de yttersta st har minskats och det har stickats 1 v från rätsidan fördelas

hälens m på 2 st. St till vänster = sticka I, st till höger = sticka IV.

HälkilHälkil: Plocka upp m på st från hällappens vänstra kant enligt tabellen. Sticka de lyfta m vridna räta på

sticka I. Sticka rm över m på st I och III. Plocka upp lika många m på st IV från hällappens kant som det

plockades upp från den första kanten. Sticka m vridna räta. Fortsätt i slätst runt på st och minska

samtidigt för hälkilen så här: * sticka de 2 sista m på sticka I räta tills och gör en överdragshoptagning över

de 2 första m på sticka IV. Sticka 2 v utan minskningar *, upprepa *-* tills maskantalet åter är detsamma

som då det lades upp. Sticka upp till överst på lilltån eller sticka till det mått som anges i tabellen.

Minskning för tårna:Minskning för tårna: Fortsätt i slätst och minska samtidigt så här: i slutet på sticka I och III stickas det 2 m

räta tills och 1 rm, och i början på sticka II och IV görs det en överdragshoptagning. Sticka 3 v utan

minskningar, minska sedan som förut. Sticka 2 v utan minskningar och sedan ett v med minskningar 2 ggr,

efter detta stickas det 1 v utan minskningar och sedan 1 v med minskningar totalt 3 ggr. Minska sedan på

varje v tills det är 8 m kvar på st. Klipp tråden, drag den dubbel genom m som är kvar och fäst noggrannt

med en nål.

 

 Storlek  18/20 22/23 24/25 26/27 28/29 30/3132/33  34/3536/37  38/39 40/41 42/43 44/45

Mask  antal att

lägga upp

 40  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  64  68

 Hälens maskor  20  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  34
 Hälens längd i
varv

20  22  22  24  24  26  26  28  28  30  30  32  34

 Maskantal att
plocka upp i
kanten på hälen

 10+1  11+1  11+1  12+1  12+1  13+1  13+1  14+1  14+1  15+1  15+1  16+1  17+1

 Sockans längd
innan
minskningarna
för tårna (cm)

 9  11  12  13  14  15  16  17  18  19-20  20-21  21-22  23



 Hela fotens längd
(cm)

 13  15  16  18  19  20,5  22  23  24,5  26  27  28  29

 

 

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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