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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.

FÖRKORTNINGAR

am=aviga maskor, avigs=avigsidan följ=följande, m=maskor, mb=maskbåge, rest=resterande, rm=räta maskor, räts=rätsidan,
slätst=slätstickning, st=stickor, tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

Sockorna stickas från tån och upp, båda sockorna parallellt, med hjälp av Magic Loop-teknik. OBS! Se bildbeskrivning i slutet
eller vår instruktionsfilm på Youtube.com (sök på Järbo Garn).

KORTVARV

När du stickar hälarna ska du sticka kortvarv. Det innebär att du bara stickar en viss del av ett varv. För att det inte ska
bli hål där du vänder lindas maskorna vid vändningen.
Så här lindas en maska:
På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta
tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd.
När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.
På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta
tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd.
När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

TÅ UPP-SOCKOR
UPPLÄGGNING

Börja genom att lägga upp maskor med hjälp av den speciella uppläggningstekniken – Judy´s Magic Cast On. (Se illustration.)
Lägg med denna teknik och rundsticka nr 3 upp 18(20)22(24)26(28) m för var socka, fördelade med 9(10)11(12)13(14)
på respektive sticka. Tänk på att du ska lägga upp med ett separat nystan för vardera socka!
Nu ska ditt arbete se ut så här:

TÅ

Sticka runt i Magic Loop så här:
Magic Loop-varv 1: *Öka 1 m genom att sticka 1 rm i den främre maskbågen och 1 rm i den bakre maskbågen i samma
maska, sticka rm till 2 m återstår på st, öka 1 m på samma sätt som tidigare, 1 rm*. Gå vidare till nästa socka och upprepa
från *-*. Vänd arbetet och sticka *-*. Gå vidare till nästa socka och sticka *-*.
Magic Loop-varv 2: Sticka räta maskor varvet runt.
Upprepa varv 1 och 2 till det finns 34(40)42(48)50(56) m på var socka.

FOT

Sticka slätstickning runt i Magic Loop till foten mäter 12(14)16(18½)20½(22½) cm från tån.

HÄL

Observera att hälarna stickas fram och tillbaka, en i taget. Läs beskrivningen för kortvarv innan du stickar hälen.
Häl 1: (Stickas över hälften av sockans maskor.)
Varv 1 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår, linda maska, vänd.
Varv 2 (Avigsida): Sticka am 1 maska återstår, linda maska, vänd.
Varv 3: Sticka rm till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
Varv 4: Sticka am till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utom 6(6)8(8)8(10) är lindade.
Fram till denna punkt blir varven kortare och kortare.

Nu ska andra delen av hälen stickas och då blir varven längre och längre.
Varv 1: Sticka rm till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan rät (se beskrivning under förklaringar),
linda nästa maska, vänd.
Varv 2: Sticka am till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan avig (se beskrivning under förklaringar),
linda nästa maska, vänd.
Varv 3: Sticka rm till nästa lindade maska, lyft upp och sticka båda de lindade omtagen rätt, linda nästa maska, vänd.
Varv 4: Sticka am till nästa lindade maska, lyft upp och sticka båda de lindade omtagen avigt, linda nästa maska, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor är stickade igen. Nu ska det finnas 17(20)21(24)25(28) hälmaskor på stickan.
Sticka rm över den färdiga hälens maskor, låt garnet vila och gå vidare till nästa häl.
Häl 2: Som häl 1.
Sticka rm över den färdiga hälens maskor. Vänd sedan hela arbetet och sticka resten av Magic Loop-varvets maskor.
SKAFT

Återgå till att sticka runt i Magic Loop:
Sticka slätstickning i 3(3)4(4)4(4) cm. Sticka resår (2 rm, 2 am) i 3(3)4(4)4(4) cm.

MONTERING

Sy ihop eventuella hål i hälens sidor. Fäst lösa trådar.
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BILDBESKRIVNING – MAGIC LOOP-TEKNIK

1. Så här ser arb ut inför ett nytt v - detta är alltså 2. Så här stickar du ett varv: Dra ut den bakre stickan 3. Nu är den högra sockans främre maskor stickade. Låt
ursprungsläget. Rundst:s ändar ligger parallellt med och sticka först den högra sockans främre maskor.
den högra sockans garn vila och gå vidare till den
spetsarna åt höger. Den ena änden av rundst löper genom
vänstra sockan.
den främre delen av sockorna och den andra änden genom
den bakre delen. Längst ned på sockorna placeras markörer
(säkerhetsnålar i detta fall) som visar var v börjar.

4. Plocka upp vänster sockas garn och sticka de främre 5. Så här ser arb ut när höger och vänster sockas främre 6. När arb är vänt ska den stickan som nu är längst bak
maskorna.
maskor är stickade. Skjut tillbaka den bakre stickan och dras ut.
vänd sedan arb.

7. Sticka nu enligt samma princip som med de främre 8. Nu är ett helt varv gjort på sockan till vänster. Låt 9. Nu är ett helt varv gjort. Skjut tillbaka den utdragna
maskorna.
garnet vila och fortsätt genom att sticka resterande stickan och vänd arb för att fortsätta med nästa varv.
maskor på sockan till höger.
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