
teetee Rainbow Sock

Produktkod: RAI009



Knästrumpor med hålmönster

Design: Tekstiiliteollisuus Oy/Emma Karvonen
Storlek: Vuxen kan sticka upp till storlekarna 38-42, hålmönstret är mycket elastiskt
vilket gör att strumpan passar på en ännu bredare fot än så.
Garnåtgång: teetee Rainbow sock, röd/rost (04): 100 g (50 g / 200 m, 75% ull 25%
polyamid)
Stickor: rundsticka eller strumpstickor nr 2,5 eller enligt handlag
Slätstickning runt på st: Sticka räta maskor på varje varv. Resårstickning på skaftet
(över 72 maskor): *1 rm i den bakre maskbågen, 1 am*, upprepa *-* 18 gånger, *1
am, 1 rm i den bakre maskbågen*, upprepa *-* 18 gånger.
Stickfasthet: 32 m i slätstickning med rätsidan utåt = 10 cm
Förkortningar: Öka 1 m mot vänster: Tag framifrån upp den vågräta tråden mellan
två maskor och sticka den vriden rät. Öka 1 m mot höger: Tag bakifrån upp den
vågräta tråden mellan två maskor och sticka den 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.

Tån
Lägg upp 24 m med tekniken Magic Cast on eller med valfri teknik. De 12 första maskorna (maskorna på den 1:a
stickan då man stickar med rundsticka) är ovanpå foten, de följande 12 m (maskorna på den 2:a stickan) är under
foten. Sticka 1 v räta. Nu ökas det för tån så här: Varv 1: 1 rm, öka 1 m mot vänster, sticka rm tills det återstår 1 m
ovanpå foten, öka 1 m mot höger, 1 rm. Upprepa dessa ökningar under foten (= det ökades totalt 4 m på varvet).
Varv 2: Sticka rm. Upprepa dessa två varv tills det är 60 m på st.

Foten
Det stickas hålmönster över maskorna ovanpå foten, maskorna under foten stickas i slätstickning. Varv 1: 1 rm, *2
rm tills, 1 omslag*, upprepa *-* 6 gånger, 4 rm, *1 omslag, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över*, upprepa *-*
6 gånger, 1 rm. Sticka de resterande m räta. Varv 2: Sticka rm. Varv 3: 2 rm, *2 rm tills, 1 omslag*, upprepa *-* 5
gånger, 6 rm, *1 omslag, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över*, upprepa *-* 5 gånger, 2 rm, sticka de
resterande m räta. Varv 4: Sticka rm. Upprepa varv 1-4 tills foten mäter 12 cm mindre än det önskade färdiga måttet
(avpassa efter varv 4 i hålmönstret). Fortsätt hålmönstret som förut samtidigt som det ökas för hälkilen under foten
så här: Sticka varv 1 med hålmönster över m ovanpå foten, sticka sedan 1 rm, öka 1 m mot vänster, sticka rm tills
det återstår 1 m, öka 1 m mot höger, 1 rm (= det ökades 2 m i sidorna under foten). Fortsätt hålmönstret som förut
och upprepa ökningarna på vartannat varv totalt 12 gånger. Efter den sista ökningen är det 84 m på st, 30 m ovanpå
foten och 54 m under foten.

Undersidan på hälen
Sticka hålmönster över m ovanpå foten som förut (dvs. sticka varv 4 i hålmönstret). Sedan stickas hälen över m
under foten så här: Varv 1: Sticka rm tills det återstår 13 m, linda garnet runt 1 m. Varv 2 (avigsidan): Sticka am tills
det återstår 13 m under foten, linda garnet runt 1 m. Varv 3 (= rätsidan): Sticka rm tills det återstår 1 m innan den
lindade m från föregående varv, linda garnet runt 1 m. Varv 4 (avigsidan): Sticka am tills det återstår 1 m innan den
lindade m från föregående varv, linda garnet runt 1 m. Upprepa varv 3-4 tills det återstår 10 m mitt på hälen och det
är 10 lindade maskor längs varje sida.

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
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 hålmönster över maskorna ovanpå foten (dvs. sticka varv 1 i hålmönstret), sticka 2 rm tills i
början på hälen och sticka ytterligare 14 rm. I fortsättningen börjar varvet här (mitt bak på hälen), det återstår nu
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ursprungligt antal maskor på st (60 m). Om det önskas kan man sätta en maskmarkör i början på varvet.

Skaft
Hela skaftet stickas i hålmönster. Sticka först 1 v räta över alla maskor. Sedan fortsätts det med hålmönster så här:
Varv 1: 3 rm, *2 rm tills, 1 omslag*, upprepa *-* 12 gånger, 6 rm, *1 omslag, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m
över*, upprepa *-* 12 gånger, 3 rm. Varv 2: Sticka rm. Varv 3: 2 rm, *2 rm tills, 1 omslag*, upprepa *-* 13 gånger, 4
rm, *1 omslag, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över*, upprepa *-* 13 gånger, 2 rm. Varv 4: Sticka rm.
Upprepa varv 1-4 tills skaftet mäter 17 cm, eller tills vaden börjar bli bredare (avpassa efter varv 4 i hålmönstret).
(Ifall de inte behövs kan man lämna bort ökningarna för vaden, då fortsätts det med hålmönster som förut.) Under de
fyra följande varven med hålmönster ökas det för vaden så här: Varv 1: 2 rm, 1 omslag, 1 rm, *fortsätt med varv 1 i
hålmönstret som förut tills det återstår 3 m på varvet, 1 rm, 1 omslag, 2 rm. Varv 2: Sticka rm. Varv 3: 3 rm, 1
omslag, fortsätt med varv 3 i hålmönstret som förut tills det återstår 3 m på varvet, 1 omslag, 3 rm. Varv 4: Sticka rm.
(Det ökades 4 m, det är nu 64 m på st.) Fortsätt hålmönstret som förut och upprepa varv 1-4 tre gånger (de ökade
maskorna stickas in i hålmönstret), upprepa sedan varven med ökn för vaden (det är nu 68 m på st). Sticka varv 1-4
med hålmönster utan ökn tre gånger, upprepa sedan varven med ökn för vaden en gång. Det är nu 72 m på st.
Fortsätt hålmönstret utan ökningar tills det återstår ca 5 cm innan önskad längd (avpassa efter varv 4 i hålmönstret).
Sticka 15 varv i resårstickning överst på skaftet. Maska löst av med rm över rm och am över am.

Montering
Fäst alla trådar. Lägg strumporna i ljumt vatten tills de är genomblöta, krama bort överflödigt vatten med hjälp av en
handduk. Låt torka på en särskild ställning för strumpor eller forma strumporna till riktiga mått medan de ännu är
våta och låt plantorka.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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