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VIRKADE SOCKOR

Mellanraggi (75% ren ny ull ”superwash”, 25% polyamid. Nystan ca 100 g = 260 m)
Ca 19 fm x 18 v på virknål 4 mm = 10 x 10 cm.
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
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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

fm=fast maska, lm=luftmaska, m=maska, mb=maskbåge, tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

Sockans konstruktion: Först virkas mudden i sidled, resåren bildas av att virka fm i bakre mb, fram och tillbaka. Sedan
virkas skaftet från mudden och nedåt i spiral (se förklaring nedan). Därefter formas hälen av kortvarv och slutligen virkas
fot och tå runt i spiral.
Luftmaska (lm): Gör en ögla och stick in virknålen i öglan, *gör ett omtag och dra garnet genom öglan på nålen*, upprepa *-*.
Fast maska (fm): Nedtag i en m från föregående v, hämta garn (= 2 m på nålen), omtag och dra garnet genom de 2 m.
Virka runt i spiral: När man virkar runt i spiral sluts inte varje enskilt varv, utan man fortsätter att virka runt, runt.
Av den anledningen kan det vara praktiskt att använda en markör för att markera varvens startpunkt.
Öka 1 fm: Virka först 1 fm, sedan ytterligare 1 fm i samma m.
2 fm tills: *Nedtag i nästa fm och hämta garn*, upprepa *-* 1 gång till (= 3 m på nålen), omtag och dra garnet genom
alla 3 m på nålen.

MUDD

Med virknål 4 mm: Virka en kedja av 9 lm, vänd.
Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen och virka 8 fm i bakre mb, 1 lm (vändmaska), vänd.
Varv 2: 8 fm i bakre mb, 1 lm (vändmaska), vänd.
Upprepa v 2 ytterligare 34(38)42 ggr.
Virka sedan ihop mudden till en ring: Lägg första och sista v mot varandra och virka 8 fm genom båda lagren.
Ta ej av garnet.

SKAFT

Varv 1: Virka nu runt i spiral. 1 fm i varje v på muddens kant = 36(40)44 fm.
Varv 2-18: 1 fm i varje fm i bakre mb.
Varv 19: Virka fm i bakre mb v runt, samtidigt som det ökas 0(4)0 m jämnt fördelade över v = 36(44)44 fm.
Varv 20: 1 fm i varje fm i bakre mb.

HÄL

Hälen virkas med fm genom båda mb.
Kortvarv 1: 18(22)22 fm, 1 lm, vänd.
Upprepa kortvarv 1 ytterligare 9(11)11 ggr.
Minskningar: Virka 12(15)15 fm, 2 fm tills, *vänd, virka 1 lm, 7(9)9 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* till alla m i sidorna är
virkade och 8(10)10 m återstår i mitten.

FOT

Återgå till att virka runt igen samtidigt som minskningar görs vid vristen:
Varv 1: Virka 1 fm i var och en av hälens 8(10)10 m, virka sedan 1 fm i varje v längs med hälens kant (= 10(12)12 fm),
virka sedan 18(22)22 fm (genom bakre mb) längs med sockans ovansida, virka sedan 1 fm (genom båda mb) i varje v
längs med hälens andra kant (= 10(12)12 fm) = 46(56)56 fm.
Nu virkas alla fm genom bakre mb.
Minskningar för vristen:
Minskningsvarv: Virka fm v runt, men minska samtidigt 2 m per v genom att virka ihop ovansidans första m med m före,
och ovansidans sista m med efterföljande m. Upprepa minskningsvarvet till maskantalet är = 36(40)44 m.
Virka sedan runt med 1 fm i varje fm till sockan mäter 20½(22½)24½ cm.

TÅ

Minskningar:
Varv 1: *3 fm, 2 fm tills* upprepa *-* v runt
till 1(0)4 m återstår, virka 1(0)4 fm = 29(32)36 fm.
Varv 2: *2 fm, 2 fm tills* upprepa *-* v runt
till 1(0)0 m återstår, virka 1(0)0 fm = 22(24)27 fm.
Varv 3: *1 fm, 2 fm tills* upprepa *-* v runt
till 1(0)0 m återstår, virka 1(0)0 fm = 15(16)18 fm.
Varv 4: *2 fm tills* upprepa *-* v runt
till 1(0)0 m återstår, virka 1(0)0 fm = 8(8)9 fm.

MONTERING

Ta av garnet och dra igenom. Använd garnänden till att sy genom
resterande 8(8)9 maskor, dra ihop
hålet och fäst. Fäst lösa trådar.
www.jarbo.se

