#Höstsockan

2019

Vad roligt att du vill ta del utav mitt mönster #Höstsockan2019. Mönstret får inte säljas, kopieras
eller delas på sociala medier. Görs detta så tar jag bort mönstret helt från online publicering. Använd
gärna #höstsockan2019 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
Storlekar fotvidd/omkrets: S/M (L/XL)
Omkrets fot: Ungefär 20-24 (25-27)cm
Nu kör vi igång!
TÅ:
Lägg med färg 1 och med inspelningstekniken Judy´s magic cast on upp 18 (20)m (maskantalet här syftar
på din fots fotvidd).
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 62 (72) m. (maskantalet här syftar åter på fotvidden). När du har
rätt maskantal så är det dags för foten.
FOTEN:
Sticka enligt diagrammen nedan. Notera att det finns två olika diagram beroende på vilken fotvidd du har.
Diagrammet stickas både på ovansidan och undersidan av foten, varv 1 till 20 upprepas en gång.
När diagram A & B är färdigstickat så stickas det 5 (7) varv rm. OBS! Minska 2m jämnt fördelat på första
varvet efter diagrammet om du stickar efter fotvidd S/M. Gå nu vidare till nästa del.

S/M

L/XL

Det är nu dags att sticka nästa del vilket är del 3 av diagrammet. Sticka enligt diagrammet nedan (passar
båda fotvidderna), upprepa varv 1-5 tills hela foten mäter ca 13,5 (14,5) 160 (17) 17,5 (18,5) cm totalt
(längden här syftar på din fots längd. Diagrammet stickas runt hela foten.

diagram 3 >>

Sticka därefter 5 varv rm på alla storlekar, sticka därefter enligt diagram 4, upprepa diagrammet varvet runt
och en gång på höjden. Här näst är det dags för vår häl. Sockans hela fot ska nu mäta ungefär 16 (17) 18,5
(19,5) 21 (22)cm. Är din fot kortare än angivet mått? Sticka rm med bottenfärgen tills du har rätt mått.

<< diagram 4

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:
S/M = 10m
L/XL = 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.
Det är nu dags för nästa del nu när hälen är färdig. Nu stickar vi runt i slätstickning. Vet du med dig att du
stickar hårdare än vanligt vid mönsterstickning? Gå då upp till stickor 3mm för att få ett lite lösare skaft.

SKAFT:
Det är nu dags att sticka skaftet på sockan. Sticka nu 5 varv rm, sticka därefter diagram 4 igen. Sticka
därefter 5 varv rm. Stickar du med fotvidden:
S/M, så görs inga minskningar.
L/XL: sticka 1 varv där du minskar 2 maskor jämnt fördelat över varvet.
Du ska nu ha 60 (68) maskor. Sticka härefter 3 varv rm. Sticka därefter enligt diagrammet nedan.
Varven med gult och vita rutor med prickar är det varvet du ska sticka med färg 2.
Varv 1 och färg 1: rm.
Varv 2 och färg 2: *1rm, 1am*.
Varv 3 och färg 1: rm.
Varv 2 och färg 2: *1am, 1rm*.
*-* upprepas varvet ut.
Upprepa diagrammets diagrammets 4 maskor varvet ut likaså på höjden 1 gång.

Nu är det dags att göra slutspurten av sockan!
Med färg 1: sticka resår 2rm, 2am varvet runt tills resåren mäter 2,5cm.
TIPS: Här valde jag att sticka resåren med stickor 2,5mm.
Jag stickade skaftet sedan innan med 3mm stickor.
När resåren mäter 2,5cm så byt till färg 2 och fortsätt att sticka resår tills resåren mäter 3cm. Gå därefter
över till att sticka slätstickning med färg 2, sticka 3 varv rm, maska av. Ännu ett tips här är att maska av
elastiskt för att avmaskningen inte ska strama ihop.

