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Keramiko Keramiko strumpor teetee Pallasstrumpor teetee Pallas



 

Stickade strumpor med mönsterStickade strumpor med mönster

Design:Design: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara 

Storlek:Storlek: 22 – 30 – 38 – 46

Garnåtgång:Garnåtgång: teetee Pallas (50g ca 130m, 80% ull, 20% polyamid) 50 – 50 – 100 – 100 g vit (09) och 50 –

50 – 50 – 100 g turkos (34)

Stickfasthet:Stickfasthet: 25-26 m = 10 cm

Stickor:Stickor: Nr 2,5-3 eller enligt handlag

Storlek: Storlek: 22 – 30 – 38 – 46

Maskantal:Maskantal: 40 – 48 – 56 – 64 m

Skaftets längd:Skaftets längd: 8 – 10 – 12 – 14 cm

Maskor på hälen:Maskor på hälen:  21 – 25 – 29 – 33 m

Maskantal som stickas upp längs hälen:Maskantal som stickas upp längs hälen: 10 – 12 – 14 – 16 m

Fotens längd innan minskn för tårna:Fotens längd innan minskn för tårna: 12 – 15 – 20 – 25 cm

Fotens längd totalt:Fotens längd totalt: 15 – 20 – 25 – 31 cm

Denna stickade strumpa med mönster har en stickfasthet på 26 m, strumpan blir relativt snäv och följer

fotens form. Ifall du vill ha en något bredare strumpa byt till en halv storlek grövre stickor, då blir

stickfastheten 25 m / 10 cm.

Talen i beskrivningen gäller för storlek 38 - dam. Du hittar de övriga storlekarna i tabellen.

SkaftSkaft

Lägg upp 56 m med vit och fördela m över fyra stickor. Varvet börjar mellan sticka I och sticka IV, dvs. på

insidan av vristen. Sticka resårst med 2 rm, 2 am i 3 cm. Fortsätt med mönster enl diagram A (se pilen för

din storlek). Sticka 12 cm med mönster. Sätt 1 m från sticka III på sticka II.

HälenHälen stickas med vit över m på sticka I och II = 29 m. Sätt dessa m på samma sticka. Låt m på sticka II

och IV vila.

Varv 1 (rätsidan): *sticka 1 rm, lyft 1 m*, upprepa *-* och avsluta med 1 rm.

Varv 2 (avigsidan): Sticka am. 

Upprepa varv 1-2 i totalt 27 v (avsluta med 1 v från rätsidan).

Minskningar för hälen:Minskningar för hälen: Sticka am tills det återstår 10 m, 2 am tills, vänd arb.

Lyft den 1:a m, fortsätt sticka förstärkt häl som förut från rätsidan tills det återstår 10 m, lyft 1 m, sticka 1

m och dra den lyfta m över, vänd arb.

Lyft den 1:a m, sticka am tills det återstår 9 m, 2 am tills, vänd arb. Fortsätt sticka förstärkt häl som förut

från rätsidan tills det återstår 9 m, lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta m över, vänd arb. Upprepa dessa

minskn tills det återstår 11 m (avpassa efter 1 v från rätsidan). Fördela m från hälen på två stickor.

Stickorna numreras nu från och med mitt under hälen.

Nu stickas det upp maskor längs hälen

Det är 6 m på sticka I, sticka upp 14 m längs kanten på hälen med denna sticka. Fortsätt med mönster över

m på sticka II och III. Sticka upp 14 m längs den andra sidan på hälen med sticka IV, sticka de 5 m från

hälen. Nu stickas det mönster enl diagr B över m på sticka I och IV.

KilenKilen

När det återstår 2 m på sticka I stickas det 2 rm tills. I början på sticka IV minskas det så här: Lyft 1 m,

sticka 1 m och dra den lyfta m över. Upprepa minskn så på vartannat v tills det återstår 15 m på sticka I, 13

m på sticka II, 14 m på sticka III och 14 m på sticka IV. Sätt den sista m från sticka I på sticka II.

När foten mäter 20 cm från mitt bak på hälen minskas det för tårna.



Minskningar för tårna

Minskningarna för tårna stickas med vit, men mellan minskningarna fortsätts det med mönster tills det

påbörjade mönstret är färdigt. Det stickas alltså ingen ny mönsterrapport på varv 9 och 18. (Se exempel på

hur minskningarna för tårna/mönstret avslutas på följande sida).

Sticka över m på sticka I och III tills det återstår 2 m, sticka dessa 2 m räta tills. I början på sticka II och IV

minskas det så här: Lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta m över, sticka de resterande m. Sticka 1 v utan

minskn. Upprepa varvet med minskn + varvet utan minskn ytterligare 2 ggr. Sedan upprepas minskn på

varje v tills det återstår totalt 12 m.

Klipp tråden, fördela m på två stickor så att m under foten är på den ena stickan och m ovanpå foten är på

den andra stickan. Sy ihop m med maskstygn. Fäst alla trådar.

Sticka den andra strumpan lika, men åt motsatt håll.

koko = storlek

       

 

 



 

Exempel på hur minskningarna för tårna/mönstret avslutas:Exempel på hur minskningarna för tårna/mönstret avslutas:

När strumpan når över hela lilltån eller vid uppnådd längd enligt tabellen påbörjas ingen ny rapport med

mönster. Det påbörjade siksak-mönstret/rutmönstret stickas färdigt och det minskas för tårna enligt

beskrivningen.

 

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