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Sockor med flätorSockor med flätor
Design:Design: Arja Suppola/ Tekstiiliteollisuus Oy
Material:Material: teetee Pallas (80% ull, 20% polyamid, 50 g = 130 m)
Garnåtgång:Garnåtgång:Grå (0005) 200 g och naturvit (0007) 50 g.
Stickor: Stickor: Nr 3-3,5 eller enligt handlag.
Stickfasthet:Stickfasthet:24-26 m i slätst =10 cm.
Lägg upp Lägg upp 96 m och fördela m jämnt över 4 st strumpst. Varvet börjar

mellan sticka I och IV.

Börja med att sticka hålmönstret överst på skaftet så här (denna kantBörja med att sticka hålmönstret överst på skaftet så här (denna kant

skall senare vikas ner över skaftet):skall senare vikas ner över skaftet):

På varv 1 stickas alla m aviga.

Sedan stickas det hålmönster enl diagr. Upprepa varv 1-16 totalt 6 ggr.

Sedan stickas varv 1-14 en gång. Sticka 3 v slätst samtidigt som det

minskas 24 m jämnt fördelat över det sista varvet. Det är nu 72 m kvar

på st.

Nu stickas det ett hålvarv för snöret så här: sticka *2 rm tills, 1 rm, gör 1 omslag på st*, upprepa *-* hela v

ut (= 24 hål).

Sticka 7 v slätst. På det 1:a v stickas alla omslagen räta.

Sedan stickas det ett tätare hålvarv så här: sticka *2 rm tills, gör 1 omslag på st*, upprepa *-* hela v ut.

Sticka 7 v slätst. På det 1:a v stickas alla omslagen räta.

Nu stickas det ett nytt hålvarv för snöret så här: sticka *2 rm tills, 1 rm, gör 1 omslag på st*, upprepa *-*

hela v ut (= 24 hål).

Sticka ytterligare 2 v räta.

Vänd arb med avigsidan utåt så att hålmönstret på skaftet kommer med avigsidan utåt. Nu fortsätts det

med flätmönster.

Flätmönster över skaftet:Flätmönster över skaftet:

Varv 1-4:sticka resårstickning med 4 rm/4 am, börja med 2 am och fortsätt med 4 rm, 4 am osv. Avsluta v

med 2 am.

Varv 5: nu görs det en flätvridning över varje parti med 4 rm så här: sätt 2 m på en hj.st framför arb, sticka

2 rm, sticka 2 rm från hj.st. De aviga m stickas aviga som förut. Det blir totalt 9 flätvridningar på v.

Upprepa varv 1-5 tills flätmönstret på skaftet mäter ca 10 cm. Sedan stickas det 2 am tills i varje parti med

4 am.

Fortsätt upprepa varv 1-5 med 3 am mellan varje parti med flätmönster. När flätmönstret mäter ca 20 cm

stickas det 2 am tills i varje parti med 3 am = 54 m kvar på st.

Fortsätt upprepa varv 1-5 med 2 am mellan varje parti med flätmönster.

När flätmönstret på skaftet mäter totalt ca 32 cm (eller vid önskad längd, avpassa efter varv 4 i

flätmönstret) stickas hälen.

Hälen:Hälen:

Börja med att flytta över totalt 26 m på sticka I och IV.

Sticka in m från sticka I på sticka IV (m stickas räta). Låt de resterande 28 m vila.

Vänd arb och sticka hälen över de 26 m så här:

Varv 1 (avigsidan): lyft 1 m som om den skulle stickas avig, sticka de resterande m aviga, vänd arb.

Varv 2 (rätsidan): *lyft 1 m, sticka 1 rm*, upprepa *-* hela v ut.

Upprepa varv 1-2 tills det har stickats totalt 28 v över m på hälen (avpassa så att följande v stickas från

rätsidan).

Nu avmaskas det för hälen så här:Nu avmaskas det för hälen så här:

Börja i höger sida och sticka mönster som förut (dvs. upprepa varv 1 och 2) tills det återstår 10 m, lyft 1 m,



sticka 1 m och drag den lyfta m över, vänd arb.

Lyft 1 m, sticka 7 am, 2 am tills, vänd arb. Lyft 1 m, sticka tills det återstår 9 m, lyft 1 m, sticka 1 m och drag

den lyfta m över. Fortsätt avm så här, dvs. m mot varje sida avm och m-antalet i mitten hålls konstant på 9

m.

När alla m i varje sida har avm fördelas m som är kvar i mitten över 2 stickor (4 m på sticka I och 5 m på

sticka IV). Plocka upp 15 m längs vänster sida av hälen på en ny sticka. De nya m stickas vridna räta in på

sticka I = 19 m. Sticka flätmönster, dvs. 4 rm, 2 am, över m på sticka II och III (kom ihåg att göra

flätvridningarna på vart 5:e v som förut). Plocka upp 14 m längs höger sida av hälen. De nya m stickas

vridna räta in på sticka IV = 19 m.

Fortsätt med flätmönster över m på sticka II och III och sticka slätst över m på sticka I och IV.

Samtidigt minskas det i varje sida för kil så här:Samtidigt minskas det i varje sida för kil så här:

Sticka 2 rm tills i slutet på sticka I och gör en överdragshoptagning (= lyft 1 m, sticka 1 m och drag den lyfta

m över) i början på sticka IV. Sticka 1 v utan minskningar. Sticka 1 v med minskningar som förut, sticka 2 v

utan minskningar, sticka 1 v med minskningar som förut, sticka 3 v utan minskningar osv. Fortsätt så tills

det återstår 14 m på sticka I och IV. Sticka flätmönster och slätst tills foten mäter ca 20 cm.

Nu minskas det till tån så här:Nu minskas det till tån så här:

*Sticka rm över m på sticka I tills det återstår 3 m, sticka 2 rm tills, 1 rm, sticka 1 rm från sticka II, gör en

överdragshoptagning och fortsätt med flätmönster över de resterande m på st, sticka flätmönster över m

på sticka III tills det återstår 3 m, sticka 2 rm tills och 1 rm, sticka 1 rm från sticka IV, gör en

överdragshoptagning och sticka de resterande m på st räta.

Sticka 1 v utan minskningar*.

Upprepa *-* totalt 7 ggr. Sedan minskas det på varje v tills det återstår 4 m på varje sticka. Klipp tråden och

sy ihop tån med maskstygn.

Montering: Montering: Ångstryk sockorna lätt. Tvinna ett ca 1 m långt snöre i naturvit teetee Pallas. Vik kanten med

hålmönster överst längs skaftet dubbel ner över arb så att de två hålvarven för snöret kommer ovanpå

varandra. Det tätare hålvarvet skall nu vara överst längs skaftet. Trä snöret upp och ner genom de två

glesare hålvarven (börja mitt bak så att knuten på snöret hamnar mitt bak). Om det önskas kan man fästa

en tofs i varje ände på snöret.

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