_____________________________________________________

Tigris - Ribbstrumpor
No. 2004-212-6279

Tigris - Hobbii Design - Sys Fredens - Copyright © 2021

Sidan 1

_____________________________________________________

Material

Storlek

1 (1, 1, 1) nystan av Moonwalk, färg 04

Skostorlek: 36/37 (38/39, 40/41, 42/43)
Fotlängd: ung. 24 (26, 28, 30) cm

Strumpstickor 2,5 mm
Maskmarkörer

Mönsterinformation

Garnkvalité

Strumporna stickas i resår både på skaft
och fot.

Moonwalk, Hobbii
74% Superwash ull, 24% Polyamid,
2% Polyester/ 100 g = 420 meter

Strumporna kan även stickas med
rundstickor med magic loop-tekniken.

Stickfasthet
28 maskor och 36 varv = 10 cm

Köp ditt garn här
http://shop.hobbii.se/tigris-ribbstrumpor

Hashtaggar för sociala medier
#hobbiidesign #hobbiitigris

2 maskor vriden räta tillsammans kan
också stickas med tekniken ”ssk: lyft 1 m
löst rätt, lyft 1 m löst rätt, sticka de 2 m räta
tillsammans.

Tekniker
Magic loop:
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfM
HMg&list=PL_gKGVkKbA2IlG4JRf7swzsRl
NnCfQ6PD&index=11&t=4s
SSK:
https://www.youtube.com/watch?v=6nfc1e
Sd6ik&list=PL_gKGVkKbA2IlG4JRf7swzsR
lNnCfQ6PD&index=9

Mycket nöje!
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Skaft
Lägg upp 56 (60, 64, 68) maskor och fördela dem jämnt på 4 strumpstickor.
Sticka runt i resårstickning: 2 räta, 2 aviga tills skaftet mäter 12 (14, 16, 18) cm.
Varvets början ligger nu mellan 2 rätmaskor.

Häl
Uppdelning av maskor för hälen
Fördela maskorna så du har 13 (14, 15, 16) resårmaskor, 2 räta, 13 (14, 15, 16)
resårmaskor = 28 (30, 32, 34) maskor på en strumpsticka för hälen.
Låt maskorna på fotens ovansida / vristen vila på 2 strumpstickor.
Hälkappa
Sticka slätstickning fram och tillbaka över hälens 28 (30, 32, 34) maskor tills hälkappan
mäter 5 (5½, 5½, 6) cm. Avsluta med ett varv på avigsidan. Sätt en markör mitt på hälen
efter 14 (15, 16, 17) maskor. Mät nu fotlängd upp till tån.
Minskningar för hälen
Varv 1, rätsidan: sticka tills det återstår 8 (9, 9, 10) maskor, 2 vriden räta tillsammans, 1 rät,
vänd.
Varv 2, avigsidan: sticka tills det återstår 8 (9, 9, 10) maskor, 2 aviga tillsammans, 1 avig
vänd.
Varv 3, rätsidan: sticka tills det återstår 7 (8, 8, 9) maskor, 2 vriden räta tillsammans, 1 rät,
vänd.
Varv 4, avigsidan: sticka tills det återstår 7 (8, 8, 9) maskor, 2 aviga tillsammans, 1 avig
vänd.
Fortsätt på detta sätt med 1 maska mindre på varje varv före varje minskning tills alla
maskorna är stickade.
På nästa varv, plocka upp 14 (15, 15, 16) maskor på vardera sida av hälkappan. Fördela
hälmaskorna på 2 stickor.
Hälkil
Sätt en markör i varje sida vis övergång mellan hälkappa och vrist.
Minskningar för hälkilen
Kilen stickas i resår som tidigare.
Sticka fram till 2 maskor före markören, 2 maskor tillsammans, sticka resår över vristens
maskor fram till andra markören, 2 maskor vriden tillsammans, sticka resår varvet ut.
Sticka ett varv till som maskorna visar.
Minska på vartannat varv tills du har 56 (60, 64, 68) maskor.
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Fot
Sticka resår tills arbetet mäter ung. 19 (20½, 20½, 22) cm från hälmarkören. Tån mäter ung.
5 (5½, 5½, 6) cm.

Tå
Tån stickas i slätstickning.
Sätt 1 markör i varje sida så du har 28 (30, 32, 34) maskor för vristen och samma antal för
sulan. Sticka fram till markören.
Minskningar för tån
Varv 1:
1:e och 2:e strumpsticka: 1 rät, 2 vriden räta tillsammans, fortsätt i räta tills det återstår 3
maskor före markören, 2 räta tillsammans, 1 räta.
3:e och 4:e strumpsticka: 1 räta, 2 vriden räta tillsammans, fortsätt i räta tills det återstår 3
maskor före markören, 2 räta tillsammans, 1 räta.
Du har nu minskat 4 maskor på varvet.
Sticka 1 varv som vanligt.
Upprepa minskningarna på vartannat varv tills det återstår 20 (18, 20, 18) maskor totalt.
Maska av alla maskor och sy igen hålet med maskstygn.
Sticka en till strumpa likadant.
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