Strumpor med Flätor
No. 2004-193-9102

Material
1 (1) 2 nystan av 100 g Dolce Sock Wool
Dots färg 03
Strumpstickor 3 mm
Hjälpsticka till flätorna
Maskmarkörer

Stickfasthet
28 maskor på 10 cm i slätstickning

Mönsterinformation
Strumporna stickas runt på strumpstickor
eller på rundsticka med magic loop.
Det stickas flätor på vart 8.e varv.

Storlek
Skostorlek: 36-37 (38-39) 40-41
Fotlängd: ca 24 (26) 28 cm

Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/strumpor-med-flator
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Mönster (delbart med 7 maskor)
1.a till 7.e varvet: *1 avig, 6 rät*, upprepa från * till * varvet ut.
8.e varvet: *1 avig, fläta 6 maskor*, upprepa från * till * varvet ut.
Fläta 6 maskor: Sätt 3 maskor på en hjälpsticka framför arbetet, sticka 3 rät, sticka
de 3 maskorna på hjälpstickan rät.
Skaft
Lägg upp 70 (77) 84 maskor och fördela dem på 4 strumpstickor.
Sticka runt i mönster. Börja med det 4.e varvet i mönstret. Sticka tills skaftet mäter ca
12 (13) 14 cm. Slut med det 3.e varvet i mönstret. Klipp garnet.
Dela in till häl och vrist
1.a och 4.e stickan samlas ihop på 1 strumpsticka = 34 (34) 41 maskor till häl, 2.a
och 3.e stickan pind sätts på 2 strumpstickor = 36 (43) 43 maskor till vrist (första och
sista maskan är avig).
Kilhäl
Sticka slätstickning fram och tillbaka över hälens 34 (34) 41 maskor, samtidigt som
det på första stickan stickas 2 maskor räta tillsammans i varje fläta = 29 (29) 35
masker.
Sticka 18 (20) 22 varv slätstickning. Slut med ett avigt varv.
NB Sätt en markör mitt på hälen efter 14 (14) 17 maskor. Härifrån mäts det till foten
före minskning till tån.
Sticka häl-minskningarna så här:
1.a varvet (rätsidan): Sticka tills det är 8 (8) 9 maskor kvar, 2 vridna rät tillsammans,
1 rät, vänd.
2.a varvet (avigsidan): Sticka tills det är 8 (8) 9 maskor, 2 aviga tillsammans, 1 avig,
vänd.
3.e varvet (rätsidan): Sticka tills det är 7 (7) 8 maskor kvar, 2 vridna rät tillsammans,
1 rät, vänd.
4.e varvet (avigsidan): Sticka tills det är 7 (7) 8 maskor, 2 aviga tillsammans, 1 avig,
vänd.
Fortsätt att sticka 1 maska mindre före minskning, tills alla maskorna på stickan är
stickade.
På nästa varv stickas det upp 14 (13) 14 maskor på var sida om hälen. Fördela
häl-maskorna på 2 strumpstickor.
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Kil
Det stickas runt med slätstickning under foten, och mönsterstickning över vristen.
Sätt en markör i var sida vid övergången mellan häl och vrist.
Minska till kil så här: Sticka fram till 2 maskor föra markören, sticka två räta
tillsammans, sticka vristens maskor med mönster fram till den andra markören,
sticka 2 vridna rät tillsammans, sticka färdigt varvet.
Sticka 1 varv.
Minska på vartannat varv tills det är 29 (31) 33 maskor slätstickning.
Fot
Sticka rakt upp tills arbetet mäter ca 19 (20,5) 22 cm från markeringen på hälen = 5
(5,5) 6 cm till tå. Sluta med det 3.e varvet i mönstret.
Tå
Stickas i slätstickning.
1.a varvet: sticka 2 maskor rät tillsammans i varje fläta = 31 (37) 37 maskor på
vristen, och 29 (31) 33 över foten = 60 (68) 70 maskor.
På storlek 36-37 och 40-41 minskas det med 1 maska på var sida om vristen = 56
(68) 68 maskor.
Sätt en markör i var sida med 28 (34) 34 maskor på var sida om fot och vrist.
Fördela på 4 stickor: 14 (17) 17 maskor på varje sticka.
Börja minskningarna så här:
1.a varvet:
1.a strumpstickan: Sticka tills det är 3 m kvar, 2 rät tills, 1 rät.
2.a strumpstickan: 1 rät, 2 vrid rät tills, sticka varvet ut.
3.e strumpstickan: Sticka tills det är 3 m kvar, 2 rät tills, 1 rät.
4.e strumpstickan: 1 1 rät, 2 vrid rät tills, sticka varvet ut.
2.a varvet:
Rät.
Upprepa minskningarna på vartannat varv tills det är 20 (20) 22 maskor kvar totalt.
Finish
Avmaska alla maskor.
Sy igen hålet med maskstygn.
Sticka en till strumpa likadant.
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Mycket nöje
#hobbiibesign #hobbiistrumpormedflätor

Se vägledning på nästa sida.
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Vägledning – Sticka runt på 4 stickor

1. Se upp så att arbetet inte vrider sig, 2. Sticka vidare med strumpstickan, så
man ska kunna se uppläggningskanten att hälften av maskorna sitter på en
hela vägen runt.
sticka.
Vägledning - häl

3. Sticka slätstickning fram och
tillbaka

5. Fördela maskorna på fyra stickor.
Hälen sedd bakifrån

4. Sticka vändvarv för att forma hälen

6. Och hälen sedd från sidan. Minska
till kil på varje sida om markörerna.
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Vägledning  - fot

7. Sätt en markör mitt på hälen.
Härifrån mäts foten innan minskning
till tån
Vejledning - Tå

8. Sätt en markör i var sida. Det ska
precis över markörerna i kilen

9. Minsk på vartannat varv tills det är 20
m kvar

10. Sy igen hålet med maskstygn
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