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KLASSISKA RAGGSOCKOR & TORGVANTAR

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
MASKTÄTHET

Cookie (100% Akryl, Kaka ca 200 g = 600 m)
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 19 m x 23-24 v slätst på st 4.5 mm = 10 x 10 cm

SOCKOR:
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG

22–24(25–27)28–30(31–33)34–36(37–39)40–42(43–45)
Ca 35(35)50(50)60(60)80(80) g (fg 46213)

TORGVANTAR:
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG

Dam
Ca 30 g (fg 46213)

STRUMPSTICKOR
DESIGN & TEXT

3.5 och 4.5 mm
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELL Stina Rolfhamre-Ångman
TACK TILL Furuviksparken
Kofta: 92186
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

• 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

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

FÖRKLARINGAR

Slätstickning – Fram och tillbaka: Varv 1 (räts): Sticka rm. Varv 2 (avigs): Sticka am. Upprepa varv 1 och 2.
Slätstickning – Rundstickning: Rm alla varv.
Lyft 1 m: Ta maskan, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arbetet, och lyft över till höger sticka
utan att sticka den.
Lyft 1 m avigt: Lägg tråden framför arbetet, som om du skulle sticka maskan avig, lyft maskan över till höger sticka utan
att sticka den.
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SOCKOR
UPPLÄGGNING

Lägg med st 3.5 mm upp 36(36)40(40)40(48)48(52) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 9(9)10(10)10(12)12(13)
m på vardera sticka.

SKAFT

Sticka resår 2 rm, 2 am i 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16)15-16(15-16) cm. Byt till strumpst 4.5 mm och sticka 2 v slätst.
På det första v minskas 8 m jämnt fördelat och sticka ytterligare ett varv slätst.

HÄLKAPPA

Sticka slätstickning fram och tillbaka över sticka 1 och 2 i totalt 10(12)14(14)16(16)18(20) v (sista v = avigsidan).

HÄL

På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:
Sticka 8(8)10(10)10(12)12(13) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 3(3)5(5)5(5)5(5) am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 4(4)6(6)6(6)6(6) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 5(5)7(7)7(7)7(7) am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 6(6)8(8)8(8)8(8) rm, 2 rm tills i bakre mb. Storlekar 22-36: Vänd. Storlekar 37-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 6(6)8(8)8(9)9(9) am, 2 am tills. Storlekar 22-36: Fortsätt vid *. Storlekar 37-45: 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka -(-)-(-)-(10)10(10) rm, 2 rm tills, Storlekar 37-42: Vänd. Storlekar 43-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka -(-)-(-)-(10)10(11) am, 2 am tills, Storlekar 37-42: Fortsätt vid *. Storlekar 43-45: 1 am.
*Alla storlekar: Nu är sidmaskorna slut på båda sidor om hälen. Sticka rm över sticka 1 och 2.

HÄLKIL

Plocka upp 6(7)8(9)10(11)12(13) m på sockans högra sida (=st 2), sticka slätst över st 3 och 4, plocka upp 6(7)8(9)
10(11)12(13) m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen (= st 1). Sticka 1 v slätst (rm) över alla stickor.
På nästa v minskas på 2:a och 1:a stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
På sticka 2: Sticka de 2 sista m tills rätt.
På sticka 1: Sticka de 2 första m tills rätt i bakre maskbågen.
Detta upprepas vartannat v till 28(28)32(32)32(40)40(44) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor.

FOTEN

Sticka rakt till hela foten mäter 10(12)14(16)18(19)20½(22) cm.
Minska för tå:
På sticka 1 och 3: sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka rest m på stickan.
På sticka 2 och 4: sticka till 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm.
Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår 16(16)16(16)16(16)20(20) m på stickorna.
Nu kan du välja att göra rak eller rund tå.

RAK TÅ

För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.
Maska av så här: Lägg ihop arbetet så att rätsidorna ligger mot varandra, håll stickorna parallellt i vänster hand och
sticka med ytterligare en sticka i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka
ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla
m på samma sätt. Tag av tråden och fäst.

RUND TÅ

Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

TORGVANTAR

Lägg upp 40 m på strumpstickor 3.5 och fördela m över 4 st. Tag ihop till en ring och sticka resår 1 rm, 1 am i ca 26 cm.

Byt till st 4.5 mm och sticka 16 v slätstickning, på 1:a v minskas 8 m jämnt fördelat.
Höger vante: Sticka med garn i avvikande färg över de 6 första m på 3:e stickan. Sätt tillbaka dessa m på vänstra stickan
och sticka dem med vantens garn.
Vänster vante: Sticka med garn avvikande färg över de 6 sista m på 2:a stickan. Sätt tillbaka dessa m på vänstra stickan
och sticka dem med vantens garn. Sticka 11 v.
FINGRAR

Sätt de vilande m på en tråd under tiden ett finger stickas. Börja sticka lillfingret på höger vante, men börja med pekfingret
på vänster vante.
Fördela varje fingers maskor på 3 strumpstickor och sticka enligt följande:
Lillfinger: 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan lill- och ringfinger = 10 m.
Ringfinger: 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan fingrarna = 12 m.
Långfinger: 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan fingrarna = 12 m.
Pekfinger: 4 m från fram- resp baksidan samt 2 m mellan pek- och långfinger = 10 m.
På det första fingret läggs 2 m upp mellan fingrarna och när nästa finger stickas plockas 2 m upp ur uppläggningskanten
från det första fingret och 2 nya m läggs upp i mellanrummet mot nästa finger. Detta görs för att undvika hål mellan
fingrarna. Samtliga fingrar rundstickas i 7 v och maskas av löst.

TUMME

Dra ut garnet med avvikande färg och plocka upp 6 m under tumhålet och 5 m ovanför (sätt en markör i den mittersta
av dessa 5 m). Plocka upp 1 m i var sida av tumhålet och fördela dessa 13 m över fyra strumpstickor. Sticka 9 v slätstickning.

MONTERING

Fäst alla lösa trådar.
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