Lindas Lantliga Julsockor
Storlek: 38-39
Garnförslag: 7-bröder
Lägg upp 48 m med rött på stickor 3,5 ,
jämt fördelat på fyra stickor. Sticka resår,
1rät, 1 avig i 10 varv.
Övergå till slätstickning. Minska en
maska i början av varvet, genom att sticka
två maskor tillsammans. Upprepa
minskningen var tredje varv, ytterligare tre
gånger. Du har nu 44 maskor.
Sticka
sammanlagt 15 varv från resåren.
På följande varv, följ diagram A. När du
stickat diagram A klart, är det dags för
hälen.
Häl: Hällappen stickas i vitt, över sista och
första stickan. Sammanlagt 22 maskor.
Sticka rätstickning över båda stickorna.
Vänd. Sticka avigt över båda stickorna. Vänd. Fortsätt enligt samma modell tills du stickat
sammanlagt 24 varv. (alltså 12 räta o 12 aviga)
Dags för hälhoptagningarna enligt följande: Sticka på rätsidan alla maskor på första
stickan, och 4 maskor på nästa. ( Då återstår 7 maskor på stickan). Sticka 1 öhpt (= lyft 1 m
rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd. Lyft 1:a m ostickad.
Sticka 8 m, 1 öhpt. Vänd. Lyft 1 m ostickad, sticka 8m, 1 öhpt, vänd. Fortsätt på samma sätt
tills maskorna i vardera sidan minskats bort och endast 10 återstår på mitten. Fördela m på
två stickor, 5 maskor på vardera sticka.
Nu behöver vi plocka upp maskor i sidorna av sockan, för att få fullt antal maskor på
stickorna igen. Plocka med den lediga stickan upp cirka 10 m utmed hällappens vänstra kant
(+ eventuellt 1 m mellan hällappen och st II. ) Sticka de upplockade m vridet rätt. Sticka m
på st II och III rätt. Plocka upp cirka 10 m utmed hällappens högra kant ( + eventuellt 1 m
mellan hällappen och st III, ) sticka m vridet rätt och hällappens 5 maskor rätt på st.
Maskorna på sticka I och IV är nu ungefär 15 per sticka, och vi ska ta ihop för att få 11
maskor på varje sticka. Fortsätt i slätstickade rundvarv med alla maskor och OBS! Efter tre
varv med vitt, följ diagram B, och upprepa till sockan är färdig.
Samtidigt, sticka kilhoptagningarna så här: sticka 2 rm ihop i slutet av st I och 1 öhpt i
början av st IV. Sticka 1 varv utan hoptagningar, upprepa hoptagningarna på samma sätt på

följande varv, sticka 1 varv utan hoptagningar,
sticka hoptagningar igen, osv. Fortsätt med
hoptagningar tills det är 11 m på sammanlagt på
alla stickor. Alltså 44 m på varvet.
Fortsätt i slätstickning tills sockan når över
lilltån, eller mäter ca 21 cm. Sticka därefter
hoptagningarna för tån.
Hoptagningar för tån: Lyft första maskan på
stickan, sticka nästa. Drag den lyfta maskan över
den stickade. Upprepa på varje sticka, varje varv,
tills 4 maskor återstår. Klipp av tråden, och dra
genom maskorna. Fäst trådarena.

SVART RUTA: RÖD
VIT RUTA= VIT

SVART RUTA = RÖD
VIT RUTA= VIT

