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Strumpor med pastillmönsterStrumpor med pastillmönster

DesignDesign: PAL230 Tekstiiliteollisuus Oy/Niina Kaakkurivaara

Storlek:Storlek: 38/40 - 42/44

Garnåtgång:Garnåtgång: teetee Pallas (80%ull, 20% polyamid, 50g ca 130m) beige (11) 100g, ljus röd (20), ljus blå (21),

mint (32) och lila (31) 50g utav varje färg samt restgarn i naturvitt (07).

Stickor:Stickor: Nr 2,5 och 3 eller enligt handlag.

Stickfasthet:Stickfasthet: 26 m med mönster på st nr 3 = 10 cm

SKAFTSKAFT

Lägg upp 76-88 m på st nr 2,5 med beige (11) och sticka resårst med 2 rm, 2 am i 2 cm. Byt till st nr 3 och

sticka mönster enligt diagr. I den minsta stl ökas det 1 m på det 1:a varvet = 77 m. Upprepa rapporten med

det första mönstret 7-8 ggr runt skaftet. På det 1:a v med lila minskas det 4-4 m och på det sista v med lila

minskas det 1-4 m = 72-80 m. Sticka det följande mönstret enl diagr, rapporten upprepas 9-10 ggr runt

skaftet. Sedan minskas det 4-3 m på det 1:a v med ljusblå och det minskas 2-0 m på det sista v med ljus

blå = 66-77 m. Fortsätt med följande mönster enl diagr, rapporten upprepas 6-7 ggr runt skaftet. På det 1:a

v med lila minskas det 4-5 m, på det mittersta v med lila minskas det 4-4 m och på det sista v med lila

minskas det 2-4 m = 56-64 m. Sticka följande mönster, rapporten upprepas 7-8 ggr runt skaftet. När diagr

är färdigt är det 56-64 m på st och skaftet mäter ca 32 cm. Nu fördelas maskorna över stickorna så att det

är 14-16 m på varje sticka. Sticka 2 v räta med beige. Låt m på sticka 1 och 2 vila och sticka hälen över m

på sticka 3 och 4.

HÄLHÄL

Vänd arb och sticka förstärkt häl från avigsidan så här:

Varv 1: *Lyft 1 m med garnet på avigsidan av arb, sticka 1 am*, upprepa *-* hela v ut, den sista m stickas

alltid avig.

Varv 2: Lyft den 1:a m, sticka de resterande m räta.

Upprepa varv 1-2 tills det är totalt 28-32 v på hälen.

MINSKNINGAR FÖR HÄLENMINSKNINGAR FÖR HÄLEN

På följande v från rätsidan delas m över hälen i tre ca lika stora delar så att maskantalet i vänster sida är

delbart med 2 och det är 1 m mindre i höger sida än i vänster sida. Fortsätt sticka förstärkt häl över m i

mitten samtidigt som det minskas i varje sida så här (från rätsidan): Sticka rm tills det återstår 1 m i

mitten. Lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över. Vänd arb, lyft den 1:a m, sticka förstärkt häl tills det

återstår 1 m i mitten, sticka den sista m i mitten och följande m aviga tills. Vänd arb och fortsätt minskn så

tills alla m i varje sida har minskats bort.

KILKIL

Nu stickas det upp m längs varje sida av hälen, m-antalet i varje sida ska motsvara halva hälens m-antal.

Sticka även upp 1 m mellan sticka 1 och 4 och 1 m mellan sticka 2 och 3. Maskorna som stickades upp

stickas vridna räta. På följande v minskas det så här: I början på sticka 3: Lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den

lyfta m över. I slutet på sticka 4: 2 rm tills. Upprepa minskn så på vartannat v tills det är samma m-antal på

st som innan hälen stickades. Fortsätt med slätst tills foten mäter 19/20-21/22 cm (inkl. hälen) eller tills

strumpan når över lilltån.

MINSKNINGAR FÖR TÅRNAMINSKNINGAR FÖR TÅRNA

Minska för tårna så här: I början på sticka 1 och 3: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över,

sticka de resterande m räta. I slutet på sticka 2 och 4: Sticka rm tills det återstår 3 m, 2 rm tills, 1 rm. Sticka

3 v utan minskn, 1 v med minskn, 2 v utan minskn, 1 v med minskn, 1 v utan minskn, 1 v med minskn.

Fortsätt minskn på varje v tills det återstår 8 m. Klipp tråden, dra tråden genom de resterande m, snörp åt

och fäst tråden väl med hjälp av en nål. Sticka den andra strumpan lika, men spegelvänt. Hälen stickas nu

över m på sticka 1 och 2.



 

Obs! Minskningarna i de olika storlekarna anges mellan strecken. Ifall det inte finns ett streck mellan

uppgifterna och inget annat anges berör beskrivningen båda storlekarna.

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