
Austermann Step 6

Produktkod: STEP64



Strumpor

Material: Austermann Step 6 (75% ull, 25% polyamid, 150 gr = 375m), Aloe Vera och Jojobaolja
Garnåtgång: baby 50 g, barn 100 g, vuxen 150 g
Stickor: strumpstickor 3-4
Mönster:  Resårstickning: 2 rm, 2 am. Slätstickning runt på st: sticka räta
m på varje v.
Stickfasthet: 23 m = 10 cm. 

MÅTT
Skostorlek 22(26)30(34)38(42)46
Sockans omkrets i cm / maskor m 16/40 (18/44) 20/48 (22/52) 24/56 (26/60) 28/64
Hällappens m och v 20(22)24(26)28(30)32
Maskantal att plocka upp i kantel på halen 11(12)13(14)15(16)17
Fotens längd innan minskningarna för tårna 12(13)15(17)20(22)25
Hela fotens längd cm 15(17)20(22)25(28)31

Gör så här:

SKAFT: Lägg upp m enligt tabellen och fördela m på fyra st. Sticka resårst med 2 rm, 2 am tills arb mäter 10-15 cm,
eller till önskad längd på skaftet. Avsluta med 2 v i slätst.  HÄLLAPP: Sätt m på 2:a och 3:e st på en hj.st och sticka
sedan hällappen förstärkt över m på 1:a och 4:e st så här: Sticka rm över m på 1:a st, vänd arb och sticka
förstärkning från avigsidan så här: * Lyft 1 m, 1 am *, upprepa *-* hela v ut, den sista m stickas avig på varje v.
Sedan stickas nästa v från rätsidan så här: Lyft 1 m, sticka de resterande m räta. Fortsätt på samma sätt tills det är
stickat lika många v som det finns m på hälen.

HÄLBOTTEN: På nästa v från rätsidan fördelas hälens m så jämnt det går på tre st så, att maskantalet är jämnt på
st till vänster och att det är en m mindre på den högra st än på den vänstra. Fortsätt sticka förstärkning över hälens
m samtidigt som det minskas så här: Sticka rm över m på 1:a och 2:a st tills det återstår 1 m på den 2:a (mittersta)
st. Lyft denna m, sticka den 1:a m på följande st rät och dra den lyfta m över (=överdragshoptagning). Vänd arb, lyft
den 1:a m och sticka sedan förstärkning tills det återstår 1 m på den mittersta st, sticka denna m och den 1:a m på
följande st aviga tills. Vänd arb och fortsätt minska på samma sätt tills alla m på 1:a och 3:e st är minskade.

HÄLKIL: Nu plockas det upp m längs vardera sidan av hälen så att det motsvarar ½ maskantalet på hälen + 1 m
mellan 1:a och 2:a samt 3:e och 4:e st. De upplockade m stickas vridna räta. Fortsätt i slätst samtidigt som det på
följande v minskas för hälkil så här: sticka de 2 sista m på 1:a st räta tills och gör en överdragshoptagning över de 2
första m på 4:e st. Efter varje v med minskningar stickas det varje gång 1 v mer utan minskningar innan det minskas
nästa gång. Upprepa minskningarna tills maskantalet åter är detsamma som innan hälen påbörjades. Fortsätt sedan
i slätst utan minskningar tills sockan täcker nageln på lilltån.

MINSKNING FÖR TÅRNA: Sticka rm över m på 1:a och 3:e st tills det återstår 3 m, sticka 2 rm tills, 1 rm. I början
på 2:a och 4:e st stickas det 1 rm, sedan görs en överdragshoptagning och därefter stickas de resterande m räta.
Sticka 3 v utan minskningar, 1 v med minskningar, 2 v utan minskningar, 1 v med minskningar, 1 v utan
minskningar, 1 v med minskningar och fortsätt sedan med minskningar på varje v tills det  återstår 8 m. Klipp tråden
och drag den genom de resterande m, snörp åt och fäst noggrannt med en nål.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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