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BABYRAGGSOCKOR & VANTAR I mini MINIRAGGI

FÖRKLARINGAR

Överdragshoptagning (ödhpt): lyft en ostickad maska från vänster till höger sticka, sticka sedan nästa maska rät, ta
därefter den lyfta maskan och dra den över den stickade maskan. Resultatet blir en minskning som lutar åt andra hållet
mot om du minskar genom att sticka 2 maskor tillsammans.
Luftmaska (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, gör ett omslag med garnet och drag genom maskan (öglan på
nålen = första maskan), gör ett nytt omslag och drag genom första maskan.

FÖRKORTNINGAR

rm=rät maska, am=avig maska, m=maska/maskor, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv, ödhpt=överdragshoptagning,
intv=intagningsvarv, maskb=maskbåge, m=maska, arb=arbete, lm=luftmaska

SOCKA

Lägg upp 28(32)36(40) m med dubbla st nr 2. Fördela m på 4 stickor = 7(8)9(10) m per sticka. Sticka resår 1 rm, 1 am
i 4(5)6(7) cm. Byt till st nr 2.5. Sticka 2 v rm. Nu stickas fram och tillbaka i slätst på 1:a och 4:e stickans 14(16)18(20) m
(= hälen), i 2½(2½)3(3½) cm. Sticka därefter med början från rätsidan 8(9)10(11) rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m,
3 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd, lyft 1 m, 4 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 m tillsammans, 1 am, vänd.
Fortsätt på detta vis att sticka och vända tills alla sidmaskor är stickade. Plocka upp 7(9)10(12) m på var sida om
hälmaskorna och sticka runt = alla v räta. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan
enl följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i
bakre maskb på den 4:e stickan. Upprepa minskningarna varje v tills 28(32(36)40 m återstår. Sticka rakt till hela foten
mäter ca 6(6½)7(8) cm. Nu minskas för tån. Sticka 2 m tillsammans i slutet av 1:a och 3:e stickan, sticka 2 m rätt i bakre
maskb tillsammans i början av 2:a och 4:e stickan. Upprepa detta minskningsvarv med 3 varvs mellanrum 1 gång, med
2 varvs mellanrum 1 gång, därefter med 1 varvs mellanrum tills det återstår 16 m. Sticka 1 v efter sista intagningen.
Tå: För över m på 2 st. Stick ner båda st i hålet och vänd arb. ut och in så att du får avigsidan ut. Ta en m från var st
och sticka ihop dem till 1 m, gör likadant med nästa m, lyft över den först stickade m, upprepa tills m tar slut. Ta av
garnet och fäst trådarna. Sticka ytterligare en socka.

VANTAR

Lägg upp 24(30) m på dubbla på strumpst. nr 2.5 och fördela m på 4 strumpst. Sticka resår 1 rm, 1 am i
ca 3(4) cm. Byt till strumpst nr 3 och sticka slätst när arb mäter ca 6(8) görs ett intv enl följ: Sticka ihop
de 2 första m rätt i den bakre maskb på den 1:a och 3:e stickan, sticka ihop de 2 sista m rätt på den 2:a
och 4:e stickan. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum tills det återstår 16(18) m. Sticka 1 v efter sista intagningen.
För över m på 2 st. Stick ner båda st i hålet och vänd arb. ut och in så att du får avigsidan ut. Tag en m
från var st och sticka ihop dem till en m, gör likadant med nästa m, lyft över den först stickade m, upprepa
tills m tar slut. Ta av garnet och fäst trådarna. Sticka ytterligare 1 vante. Band mellan vantarna: Fäst garnet i en av
vantarna med virknål nr 2.5 och virka 1 kedja av lm ca 50-55(65-70) cm eller önskad längd, fäst lm-kedjan i den andra
vanten och fäst trådarna.

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEKAR - SOCKOR
STORLEKAR - VANTAR
LÄNGD - SOCKA
LÄNGD - VANTAR
GARNÅTGÅNG - SOCKOR
GARNÅTGÅNG - VANTAR
STRUMPSTICKOR
VIRKNÅL
DESIGN & TEXT
MASKTÄTHET
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