Stjärnsocka med vriden kant
STORLEK:
dam st 37-38
MATERIAL:
2 nystan á 50 gr grå Randonée från Plassard (155m/50 gr)
1 nystan á 50 gr svart Randonnée från Plassard (155 m/50 gr)
STICKOR:
nr 2½
STICKFASTHET:
27 maskor slätstickning på stickor nr 2½ = 10 cm
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STICKSÄTT:
Rätstickning på 2 stickor
Slätstickning på 4 stickor
Vriden kant
Ödhpt: lyft 1 m rätt, sticka nästa maska rätt och dra den lyfta maskan över den stickade
maskan.
FÖRKLARING:
Lägg upp 60 maskor på stickor 2½ och sticka 1 varv räta maskor. Byt garn och sticka
därefter 2 varv rätstickning med det svarta garnet. Ta av det svarta garnet och sticka därefter
med det grå garnet.
Nu stickas resårstickning, *1 rm, 1 am* 2 ggr (= 4 m), håll kvar garnet på baksidan av det
stickade och vrid sedan höger sticka 1 varv medsols, så att en vridning av garnet och det
stickade bildas emellan maska 4 och 5. Fortsätt att sticka och vrida på samma sätt varvet ut.
Fördela därefter maskorna på 4 stickor (placera stickorna så att varje sticka slutar och börjar
mitt emellan vridningarna för att förhindra att de av misstag vrider sig ”rätt”) och fortsätt
sedan att sticka resårstickning.
Efter 9 varv resårstickning stickas slätstickning. Minska 6 maskor jämnt fördelat på det första
varvet och sticka därefter till dess att slätstickningen mäter 6 ½ cm.
Sticka nu hällappen, i slätstickning och med stjärnmönster enligt diagram, på sticka nr 1 och
nr 4. (= 21 varv)
Hälen stickas enligt följande (= på sticka 4 finns 13 maskor och på sticka 1 finns 14 maskor)
Sticka 16 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd
Lyft 1:a maskan, sticka 6 am, 2 am tills, 1 am, vänd
Lyft 1:a maskan, sticka 7 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd
Fortsätt att sticka på samma sätt, med en extra maska mellan varje hoptagning, till dess att
alla maskorna är stickade.
Plocka upp 12 m längs med hällappens båda sidor och placera dem på sticka 1 och 4. Sticka
därefter slätstickning över alla maskor. Minska samtidigt på vartannat varv för hälkilen:
i slutet av sticka 1: sticka 2 rm tills
i början av sticka 4: 1 överdragshoptagning (= ödhpt: se sticksätt)
Minska på samma sätt till dess att maskantalet återigen är 54 m.
Sticka därefter till dess att sockan mäter 22 cm, från hälen. Därefter görs intagningar, på
vartannat varv, enligt följande:
På sticka nr 1 och 3: sticka fram till dess att 4 m återstår: 1 ödhpt, 2 rm
På sticka 2 och 4: sticka 2 rm, 2 rm tills, sticka återstående maskor på stickan.
Efter 6 varv (3 varv med minskningar) görs samma minskningar men på varje varv: 7 gånger.
Därefter stickas maskorna 2 och 2 tillsammans och garnet tas därefter av och dras igenom
de återstående maskorna.

MONTERING:
Fäst alla trådar och sy ihop den vridna kanten i kortänden med små stygn.

Design av Annette Öberg Josefsson för Garnverket
Om du vill ha hjälp med ditt mönster så hjälper vi dig gärna.
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Diagram för hällappens mönster
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