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GARNKVALITÉ

BABYSOCKOR MED MATCHANDE MÖSSA

Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m.)

SOCKOR:
MASKTÄTHET
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR

Ca 28 m x 40 v slätst på st 2.5 = 10 x 10 cm
0–3 (6–9) 12–15 (18–24) mån
Ca 15 (20) 20 (25) g (fg 12209)
2.5 mm

MÖSSA:
MASKTÄTHET
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR
RUNDSTICKA
TILLBEHÖR

Ca 26 m x 34 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm
1-3 (3-6) 6-9 (9-12) 12-18 mån
Ca 20 (20) 25 (25) 30 g (fg 12209)
3 mm
3 mm, 40 cm
6 st markeringsringar
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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/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar 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/virknål.

FÖRKORTNINGAR

m=maskor, st=stickor, rm=räta maskor, am=aviga maskor, v=varv, slätst=slätstickning, öhpt=överdragshoptagning,
tills=tillsammans, minskn=minskningar, följ=följande, maskb=maskbåge, ökn=ökning.

FÖRKLARINGAR

Överdragshoptagning (öhpt): Lyft 1 m med höger sticka som om den skulle stickas rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över
den stickade.
Dubbel överdragshoptagning (döhpt): Lyft 2 m, som de skulle stickas rätt tills, sticka 1 rm, dra de båda lyftade m över
den stickade.
Ökning (ökn): Lyft länken mellan 2 m, vrid och sätt upp på vänster st, sticka den rät.

SOCKA
SKAFT

Lägg upp 36 (40) 44 (48) m med dubbla st 2,5 mm. Fördela på 4 stickor och sticka runt. Sticka resår *2 rm, 2 am* i
6 (7) 8 (9) cm.
Nästa varv: Sticka *2 rm, 2 am tills*, upprepa *-* v runt = 27 (30) 33 (36) m. Sticka 4 v resår *2 rm, 1 am*.
Nästa varv: Sticka *2 rm, 1 ökn, 1 am* upprepa *-* v runt = 36 (40) 44 (48) m.
Nästa varv: Sticka resår *2 rm, 2 am* v runt.

HÄL

Sticka slätst fram och tillbaka över 20 (20) 24 (24) m. Flytta över den 1:a rm till de vilande m. 1:a och sista m av
hälmaskorna, börjar och slutar med 1 rm från resåren. Sticka slätst i 2½ (2½) 3 (3½) cm.
Sticka nu med början från rätsidan: 11 (11) 13 (13) rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd,
lyft 1 m, 3 am, 2 am tills, 1am, vänd,
lyft 1 m, 4 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd,
lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, 6 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd,
fortsätt med minskningarna till alla sidmaskor är stickade.
Plocka upp 8 (10) 12 (14) m på var sida om hälmaskorna. Hälens m stickas i slätst, på ovansidan fortsätt att sticka resår,
*2 rm, 2 am*. Efter 1 v börjar man minska på var sida om hälen, det är de upplockade m som minskas. Börja mitt på hälen,
sticka slätst till 2 m återstår på st 1, 2 rm tills. Resårst på st 2 och st 3, st 4 börjar med 1 öhpt, rm på resterande m. Upprepa
minskningarna varannat v till det återstår 36 (40) 44 (48) m.

FOT

Sticka rakt till hela foten mäter 6 (7) 8 (9) cm. Resår på ovansidan, slätst på undersidan. Se till att resåren börjar och
slutar med 2 rm.
Nu minskas för tån:
OBS! Sticka 1 och 4 = undersidan på sockan (slätstickning). Sticka 2 och 3 = ovansidan på sockan (resårstickning).
St 1: sticka till 3 m återstår, 2rm tills, 1 rm.
St 2: 1 rm, 1 öhpt, rest m resår.
St 3: resår, utan minsk.
St 4: slätst, utan minsk.
Upprepa minsk totalt 4 ggr (på st 1 och st 2) sista v utan minsk. Nu minskas på alla 4 st, varje v.
St 1 och 2: som tidigare.
St 3: resår till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
St 4: 1 rm, 1 öhpt, slätst på resterande m. Minska varje v till det återstår 8 m.
Klipp garnet, dra genom de 8 m. Fäst alla trådar.
Sticka en socka till. OBS! Kom ihåg att börja minska för tån på st 3 och 4, så det blir en höger och en vänster socka.

MÖSSA

Lägg upp 104 (110) 116 (122) 128 m på rundst 3 mm. Sticka runt i resår *1 rm, 1 am* i 6 (7) 8 (9) 10 v.
Sticka 1 v med rm och markera för ökn och minskn enl följande:
Sätt 1 markering runt 1:a m = mitt bak. Sticka 18 (19) 20 (21) 22 rm, sticka och markera nästa m, 18 (19) 20 (21) 22
rm, sticka och markera nästa m, 13 (14) 15 (16) 17 rm, sticka och markera nästa m, 13 (14) 15 (16) 17 rm, sticka och
markera nästa m, 18 (19) 20 (21) 22 rm, sticka och markera nästa m, 18 (19) 20 (21) 22 rm = 6 markeringar.
Nästa varv: Öka på var sida om markering 1, 3 och 5 = 6 ökningar.
Sticka fram till 1 m före markerad m, 1 döhpt vid markering 2, 4 och 6 = 6 minskningar.
Dessa ökn och minskn görs varannat v, totalt 6 (7) 8 (9) 10 ggr. Därefter görs endast minskningar på samma markeringar
varannat v (ej några fler ökn). Byt till strumpst vid behov. Fortsätt minska vartannat v till 32 m återstår. Nu minskas
varje v till 8 m återstår. Tag av garnet. Dra genom de 8 m.

SNODD

Plocka upp 3 m vid ena öronlappen med strumpst. Sticka 3 rm, ta stickan med vänster hand utan att vända arb. För m
till början av st, håll garnet bakom ganska stramt. Sticka 3 rm, byt hand utan att vända, sticka 3 rm, osv.
Fortsätt till snodden mäter ca 20 (21) 22 (23) 24 cm.
Sticka ihop de 3 m till 1 m, klipp garnet och dra genom m.
Gör en till snodd vid andra öronlappen.
Fäst alla trådar.
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