Härliga Raggsockor
STORLEK: dam (37-38)/
MATERIAL:
1 nystan Jaquard från Plassard

STICKOR:
strumpstickor nr 4

STICKFASTHET:
20 maskor och 32 varv slätstickning på stickor nr 4 = 10 x 10 cm
STICKSÄTT:
Resårstickning 2/2
Slätstickning
öhpt=överdragshoptagning:
lyft 1 maska rätt, sticka följande maska, dra den lyfta maskan över den sist stickade.

FÖRKLARING:
Lägg upp 44 m och fördela dessa på 4 stickor. Sticka resårstickning 2/2 i 14,5 cm.
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Därefter stickas slätstickning i 2,5 cm.
Därefter stickas hälen på 1:a och 4:e stickans maskor (= 22 m) i 5 cm, ta därefter ihop hälen
enligt följande:
Sticka 13 m, 1 öhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1:a maskan, sticka 5 am,
2 am tills 1 am, vänd. Lyft 1:a maskan, sticka 6 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1;a, sticka 7 am,
2 am tills, 1 am, vänd.
Fortsätt på samma sätt till dess att alla sidmaskor är stickade.
Plocka sedan upp 11 m på var sida om hälen. Sätt de upplockade maskorna på stickorna
1 och 4.
Därefter stickas foten och intagningarna i var sida görs enligt följande:
På sticka 1, stickas de två sista maskorna tillsammans och på sticka 4 de två första
maskorna tillsammans(= öhpt) till dess att maskantalet på de fyra stickorna är 40 m.
När foten mäter 19,5 cm från hälen avmaskas enligt följande:
På vartannat varv minskas i början på alla 4 stickor 1 m, 3 ggr. Därefter görs minskningarna
på varje varv till dess att 4 m återstår. Ta av garnet och fäst tråden.
Sticka den andra sockan lika.

Design av Annette Öberg Josefsson för Kulmen Garn & Design AB
Om du behöver hjälp med ditt mönster så hjälper vi dig gärna
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