
Sticka vanliga raggsockor i Raggsocksgarnet Lasse 

Storlekstabell 

Storlek sko 30/32 34/36 38/39 40/42 44/46  
Fotlängd ca cm 20 23 26 28 30  
Ca Garnåtgång gr 50 50 100 150 200  
       

 

Lägg upp 40-44-48-52-56 m. Om du stickar på rundstickor, fördela dessa jämnt på stickorna.  

Sticka resårstickning 1r, 1a eller 2r, 2a m i ca 12-13-14-15-16 cm.  

Häl 

Häl-lapp 

Sticka 10-11-12-13-14 m. Vänd och sticka am tillbaka och fortsätt 10-11-12-13-14 m till med 

am. 

Sticka förstärkta maskor över dessa 20-22-24-26-28 m så här: 

Börja varje varv med lyft m (kantmaska). 

Aviga varv: kantmaska, övriga m avigt. 

Räta varv: Kantmaska, *1 rm, lyft 1m som om du ska sticka den rät men sticka den inte* 

upprepa * - * varvet ut. 

Sticka häl-lapp i ca 4-4,5-5-6-7 cm. Avsluta med ett avigt varv. 

Under hälen 

Gör hoptagningar så här:  

V 1:  Kantmaska, *1 rm, lyft 1m som om du ska sticka den rät men sticka den inte* upprepa * 

- * tills 7-7-8-8-9 m återstår. Gör en öhpt(=lyft 1m rät utan att sticka den, sticka nästa m och 

dra den lyfta m över). Vänd. 

V 2: Kantmaska, sticka am tills 7-7-8-8-9 m återstår. Sticka ihop 2 m avigt. Vänd 

V 3: Sticka som v 1 tills 6-6-7-7-8 m återstår. Gör en öhpt. Vänd 

V 4: Sticka som v 2 tills 6-6-7-7-8 m återstår.Vänd 

V 5: Sticka som v 1 tills 5-5-6-6-7 m återstår vänd 

Fortsätt som ovan tills alla m på vardera sida om de mittersta 6-8-8-10-10 m är ihoptagna 

och bara dessa 6-8-8-10-10 m återstår. Avsluta med avigt varv. 

Plocka upp m 

Flytta 3-4-4-5-5 m till höger sticka. Här börjar nu varvet, mitt i hälen. 



Sticka 3-4-4-5-5 m rät. Plocka upp 10-11-12-13-14 m utefter häl-lappens sida. Sätt en 

markör. Sticka ovansidans m. Sätt en markör. Plocka upp 10-11-12-13-14 m utefter häl-

lappens andra sida. Sticka de sista 3-4-4-5-5-m rät. 

Fortsätt i slätstickning. Sticka 1v . 

Hoptagningar för sidokil 

V 1: Sticka tills 2 m återstår innan markör. Sticka ihop 2 m. Sticka till nästa markör. Gör en 

öhpt efter markören. Fortsätt slätstickning varvet ut. 

V 2: Sticka alla m slätstickning. 

Upprepa v 1 och v 2 tills det är totalt 40-44-48-52-56 m kvar, lika många m på varje sida om 

markörer.  

Fortsätt runt i slätstickning tills foten mäter ca 20-23-26-28-30 cm eller så långt du vill innan 

tån. Ett riktmärke kan vara längd t om lilltån. 

Tån 

V 1: Sticka rm tills 3 m före markör. Sticka ihop 2 m. Sticka 1rm och 1 rm efter markör. Gör 

en öhpt. Sticka tills 3 m före nästa markör. Sticka ihop 2 m. sticka 1 rm och 1 rm efter 

markör. Gör en öhpt. Sticka varvet ut. 

V 2: Sticka alla m. 

Upprepa v 1 och v 2 tills det är 8 m kvar. Ta av tråden och dra tråden genom alla m. Dra åt 

och fäst tråden. 

 

 

 


