
teetee Rainbow Sock

Produktkod: RAI007



Strumpor med kilhäl stickade från tån upp till skaftet

Design: Tekstiiliteollisuus Oy/Emma Karvonen
Storlek: 36/37-38/39-41/42-44/45
Garnåtgång: teetee Rainbow Sock lila/ljus röd/turkos (08), 100g (50g / 200 m, 75%
ull, 25% polyamid)
Stickor: rundsticka eller strumpstickor nr 2,5 eller enligt handlag
Resårstickning: 2 rm, 2 am. Slätstickning runt på st: Sticka räta maskor på varje
varv.
Stickfasthet: 32 m i slätst med rätsidan utåt = 10 cm
Förkortningar: Öka 1 m: Öka 1 m genom att ta upp den vågräta tråden mellan två
maskor och sticka den vriden rät. Linda garnet runt 1 m: Lägg garnet framför arb.
Lyft följande maska från vänster sticka till höger sticka. För garnet bakom arb. Vänd
arb. Sätt maskan som lyftes över på höger sticka tillbaka på vänster sticka och för
sedan garnet bakom arb. Garnet ligger nu runt maskan.

Då man börjar sticka från tån kommer garnet inte att ta slut innan sockan är färdig,
man kan sticka skaftet så långt det går innan nystanet tar slut. Två nystan Rainbow
Sock räcker till ett par sockor som blir helt likadana. Ifall man stickar enligt den
minsta storleken räcker två nystan till ett par knästrumpor, även i den största storleken räcker garnet till ett skaft.

Storlek 36/37 38/39 41/42 44/45

Fotens längd 24 cm 25 cm 27 cm 29 cm

Lägg upp maskor till tån 20 (10/sticka) 24 (12/sticka) 28 (14/sticka) 32 (16/sticka)

Maskantalet totalt 56 60 68 76

Sockans längd innan ökn för kilhäl 13 cm 13 cm 14 cm 16 cm

Antalet varv med ökningar för kilen 10 12 14 15

Antalet maskor mitt på hälen (när hälen är klar) 8 10 12 14

Gör så här
Lägg upp maskorna med tekniken Magic cast on, du hittar antalet maskor som läggs upp i de olika storlekarna i
tabellen (se separat beskrivning på våra webbsidor).

Tån
Fortsätt med slätstickning och öka för tån enligt beskrivningen tills det är angivet maskantal på st.

Fot
Sticka slätstickning tills foten har tillräcklig längd för att påbörja ökningarna för kilen (se längden i tabellen).

Ökningar för kilen
Nu ökas det för kilen i varje sida mot undersidan på foten. Varv 1 med ökningar: 1 rm, öka 1 m, sticka 26-28-32-36
rm, öka 1 m, sticka de resterande m räta (det ökades 2 m). Sticka 1 varv utan ökningar. Varv 2 med ökningar: 1 rm,
öka 1 m, sticka rm tills den ökade m från föregående varv med ökningar har stickats, öka 1 m, sticka de resterande
m räta. Upprepa varven utan och med ökningar tills det har ökats rätt antal maskor (se mängden ökningar för kilen i
tabellen). Prova sockan på innan du börjar sticka hälen. Ifall foten känns för kort stickas det ytterligare 1-4 v i slätst.

Undersidan på hälen
Undersidan på hälen stickas fram och tillbaka över de mittersta maskorna under foten, de ökade maskorna för kilen i
varje sida stickas inte under dessa varv. Varv 1 (rätsidan): Sticka rm tills de ökade m för kilen + 1 m återstår. (Ifall du
t.ex. stickade 12 v med ökningar stickas det rm tills det återstår 13 m.) Linda garnet runt 1 m. Varv 2 (avigsidan):
Sticka am tills ökningarna för kilen + 1 m återstår. Linda garnet runt 1 m. Varv 3 (rätsidan): Sticka rm det återstår 1
m före maskan garnet lindades runt på föregående varv. Linda garnet runt 1 m. Varv 4 (avigsidan): Sticka am tills
det återstår 1 m före maskan garnet lindades runt på föregående varv. Linda garnet runt 1 m. Upprepa varv 3-4 tills
det återstår angivet maskantal på hälen (se tabell). Avsluta efter 1 varv från avigsidan.

Vändningar för hälen
Varv 1 (rätsidan): Sticka de mittersta m på hälen räta. Sticka varje lindad maska längs vänster sida på hälen räta tills
med garnet runt maskan tills det återstår 1 lindad maska. Sätt den sista lindade maskan längs hälen samt garnet
runt maskan på höger sticka. Sticka den första maskan längs kilen rät, dra den lyfta m och garnet runt denna m över
maskan som stickades. (Det minskades 1 m.) Vänd arb. Varv 2 (avigsidan): Lyft 1 m med garnet framför arb. Sticka
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am fram till de lindade maskorna längs den andra sidan på hälen. Sticka varje lindad maska avigt tills med garnet
runt maskan tills det återstår 1 lindad maska. Sticka den sista lindade maskan och garnet runt maskan samt den
första maskan längs kilen (= 3 m) aviga tills. (Det minskades 1 m.) Vänd arb.

Häl
Varv 1 (rätsidan): Lyft 1 m med garnet bakom arb. Sticka rm tills det återstår 1 m på hälen. Lyft 1 m, sticka 1 rm och
dra den lyfta m över. Vänd arb. Varv 2 (avigsidan): Lyft 1 m med garnet framför arb. Sticka am tills det återstår 1 m
på hälen. Sticka 2 am tills. Vänd arb. Upprepa varv 1-2 tills alla maskor längs kilen på vänster sida av hälen har
minskats bort (avsluta efter 1 varv från rätsidan). Nu fortsätts det runt på st. Det återstår 1 minskning längs höger
sida på hälen. Sticka m överst längs foten räta. Varvet börjar här, det återstår 1 minskning för kilen i början på
varvet. Följande varv: 2 rm tills, sticka de resterande m räta. Det återstår nu ursprungligt antal maskor på st.

Skaft
Sticka 3-5-6-7 v i slätst runt på st. Sedan stickas det resårstickning så långt garnet räcker, eller tills skaftet har
önskad längd (se till att garnet räcker till avmaskningen). Maska löst av med rm över rm och am över am.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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