The Raspberry
& Blueberry sock

Vad roligt att du vill ta del utav mitt mönster The Raspberry & Blueberry sock. Mönstret får inte säljas,
kopieras eller delas på sociala medier. Görs detta så tar jag bort mönstret helt från online publicering.
Använd gärna #tobbeezabluerasp när du publicerar dina stickade sockor på sociala medies så kan jag
spana in och lämna en like och en kommentar

♥

Garn: Ett lämpligt garn som har max 200m garn. Jag använde Järbos Junior raggi.
Garnåtgång: Av färg 1: 100 gram, av färg 2: 50 gram
Strumpstickor: 2,5 mm (eller den storleken som krävs för att du ska få rätt masktäthet)
Masktäthet: Ungefär 30-32 m = 10cm i slätstickning och mönsterstickning.
Storlekar genom fotlängden: 34-35 (36-37) 38-39 (40-41) 42-43 (44-45)
Fotens längd: Ca 22 (23) 24,5 (25,5) 27 (28)cm
Nu kör vi igång!
TÅ:
Lägg med färg 1 och med inspelningstekniken Judy´s magic cast on upp 20m.
Varv 1: På sticka 1: *Sticka 2m i första maskan, sticka tills rm tills det återstår 2m, sticka 2m i nästa maska,
1rm* Fortsätt *-* på sticka 3 & 4.
Varv 2: Räta maskor.
Upprepa nu varv 1 och 2 till du har totalt 56 (60) 64 (68) 72 (72) (maskantalet här syftar åter på fotens
storlek). När du har rätt maskantal så är det dags för foten. OBS! på ALLA storlekar lånas det 2m från
undersidan som sätts på ovansidan.
FOTEN:
Sticka enligt diagrammen nedan. Notera att det finns olika startpunkter i diagrammet beroende på vilken
storlek du har. Diagrammet stickas endast på ovansidans maskor och upprepas till sockan är klar och på
undersidan av foten stickas maskorna räta.

| Här börjar diagram för storlek 34-35
| Här börjar diagram för storlek 36-37
| Här börjar diagram för storlek 38-45

Här slutar diagram för storlek 34-35 |
Här slutar diagram för storlek 36-37 |
Här slutar diagram för storlek 38-45 |

0= Omslag.
\= 2rm tills om du är vänsterhänt. Är du högerhänt så gör du såhär: lyft 1rm, 1rm, drag den lyfta över.
/= Är du vänsterhänt så gör du såhär: lyft 1rm, 1rm, drag den lyfta över. Är du högerhänt så stickar du 2rm
tills.
Flätan flätas över 4m såhär: på vart 4e varv så flyttar du 2rm till en hjälpsticka och håller den framför
arbetet, sticka 2rm, sticka dom 2m räta från flätstickan.

Här näst är det dags för vår häl. Sockans hela fot ska nu mäta ungefär 16 (17) 18,5 (19,5) 21 (22)cm.
HÄL:
Det är nu dags att sticka hälen. Hälen stickas fram och tillbaka på undersidans maskor med förkortade varv
och lindade maskor.
VIKTIGA FÖRKLARINGAR!
Kortvarv innebär att man bara sticka en viss del utav varvet, men när man vänder i sådan fall så blir det lätt
hål, därför lindas maskorna vid varje vändning.
Såhär lindas en rät maska: Lägg tråden från garnet på framsidan av arbetet, flytta över nästa maska på
stickan, lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan du nyss lindade. Woila - Nu är maskan
lindad.
Såhär lindas en avig maska: Lägg tråden från garnet bakom arbetet, lyft över nästa maska på stickan. Lägg
tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd.
När du sedan ska sticka en lindad maska så stickar du både genom själva maskan och den lindande tråden.
Första delen av hälen:
Sticka rm till 1 maska återstår - linda maska, vänd.
Sticka am till 1 maska återstår - linda maska, vänd.
Sticka rm till 2 maskor återstår - linda nästa maska, vänd.
sticka am till 2 maskor återstår - linda nästa maska, vänd.
Sticka rm till 3 maskor återstår - linda nästa maska, vänd.
sticka am till 3 maskor återstår - linda nästa maska, vänd.
Fortsätt nu att sticka kortvarv fram och tillbaka tills du har följande olindade maskor i mitten:
34-37: 8m.
38-41: 10m.
42-45: 12m.
Andra delen av hälen:
Nu kommer varven bli längre och längre.
Varv 1: Sticka rm till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan rät (se beskrivning under
VIKTIGA FÖRKLARINGAR!), linda nästa maska, vänd.
Varv 2: Sticka am till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan avig (se beskrivning
under VIKTIGA FÖRKLARINGAR!), linda nästa maska, vänd.
Varv 3: Sticka rm till nästa lindade maska, lyft upp och sticka båda de lindade omtagen rätt, linda nästa
maska, vänd.
Varv 4: Sticka am till nästa lindade maska, lyft upp och sticka båda de lindade omtagen avigt, linda nästa
maska, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor är stickade igen. Nu ska det finnas 30 (36) hälmaskor på stickan.
Sticka rm över den färdiga hälens maskor.
TIPS: För att undvika hål när vi nu ska börja sticka runt efter hälen, så plocka upp 2m i var sida av "glappet"
i hälen. Dessa maskor minskas sedan på första varvet.
Gå nu vidare till sista delen av mönstret innan sockan är färdig,

SKAFT:
Det är nu dags att sticka skaftet på sockan. Fortsätt med mönsterstickningen på ovansidan av foten och
slätstickning på undersidan av foten.
För en footie/ankelsocka:
Upprepa mönster varv 1-4 1 gång med färg 1 och en gång med färg 2.
Sticka därefter 3 varv med bottenfärgen och maska sedan av med icord avmaskning.
För en socka med längre skaft:
Fortsätt sticka enligt mönster till önskad längd, öka ev några maskor så att skaftet blir lite mer vidare. När
du känner dig nöjd med längden så sticka 3 varv rm med bottenfärg, maska sedan av med icord
avmaskning.

