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LÄR DIG STICKA RAGGSOCKOR

Raggi (70 % Ull ”superwash”, 30 % polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Ca 19 m x 24 v slätstickning med stickor nr 4.5 = 10 x 10 cm
Gästrike 4 tr
22–24(25–27)28–30(31–33)34–36(37–39)40–42(43–45)
Ca 100(100)100(100)100(150)150(150) g (Enfärgat garn)
Ca 100(100)100(100)100(200)200(200) g (Printfärger)
Nr 3.5 och 4.5
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TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
     den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8
     cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. Många föredrar att börja på ett nytt
     nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR

am=aviga maskor, följ=följande, m=maskor, mb=maskbåge, rest=resterande, rm=räta maskor, slätst=slätstickning, st=stickor,
tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

Bildbeskrivningen är för dig som är nybörjare. Följ bilderna 1–40 för en steg-för-steg-guide med förklarande bildtexter.
I bildbeskrivningen stickar vi storlek 37–39. Byt ut det maskantal eller mått som står inom [ ] om du vill sticka en annan
storlek. Beskrivningstexten nedan är enligt originalbeskrivning 90384, som bildbeskrivningen utgår från.
Hälen formas av kortvarv och hoptagningar. Kortvarv = alla maskor på ett varv stickas inte, utan man vänder och fortsätter
sticka nästa varv. De maskor som är kvar på vänster sticka vid vändning kallar vi sidmaskor.
Resårstickning: *2 rm, 2 am*, upprepa *-* varvet runt. Sticka sedan rm över rm och am över am följande varv.
Slätstickning - fram och tillbaka: Varv 1 (rätsidan): Sticka räta maskor (rm). Varv 2 (avigsidan): Sticka aviga maskor (am). Upprepa
varv 1 och 2. Slätstickning - rundstickning: Räta maskor alla varv. Sticka 2 rm tills i bakre maskbågen (mb): Se bild 10.
Lyft 1 m: Ta maskan, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arbetet, och lyft över till höger sticka utan att sticka den.
Lyft 1 m avigt: Lägg tråden framför arbetet, som om du skulle sticka maskan avig, lyft maskan över till höger sticka utan att sticka den.

RAGGSOCKA
UPPLÄGGNING

Lägg med st nr 3.5 upp 36(36)40(40)40(48)48(52) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 9(9)10(10)10(12)12(13) m
på vardera sticka.

SKAFT

Sticka resår 2 rm, 2 am i 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16)15-16(15-16) cm.
Byt till strumpst 4.5. Sticka slätst (rm i rundstickning) och minska på 1:a v 8 m jämt fördelat. Sticka ytterligare 1 v slätst (rm).

HÄLKAPPA

Sticka slätstickning fram och tillbaka över sticka 1 och 2 i totalt 10(12)14(14)16(16)18(20) v (sista v = avigsidan).

HÄL

På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:
Sticka 8(8)10(10)10(12)12(13) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 3(3)5(5)5(5)5(5) am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 4(4)6(6)6(6)6(6) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 5(5)7(7)7(7)7(7) am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 6(6)8(8)8(8)8(8) rm, 2 rm tills i bakre mb. Storlekar 22-36: Vänd. Storlekar 37-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 6(6)8(8)8(9)9(9) am, 2 am tills. Storlekar 22-36: Fortsätt vid *. Storlekar 37-45: 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka -(-)-(-)-(10)10(10) rm, 2 rm tills, Storlekar 37-42: Vänd. Storlekar 43-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka -(-)-(-)-(10)10(11) am, 2 am tills, Storlekar 37-42: Fortsätt vid *. Storlekar 43-45: 1 am.
*Alla storlekar: Nu är sidmaskorna slut på båda sidor om hälen. Sticka rm över sticka 1 och 2.

HÄLKIL

Plocka upp 6(7)8(9)10(11)12(13) m på sockans högra sida (=st 2), sticka slätst över st 3 och 4, plocka upp
6(7)8(9)10(11)12(13) m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen (= st 1). Sticka 1 v slätst (rm) över alla stickor.
På nästa v minskas på 2:a och 1:a stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
På sticka 2: Sticka de 2 sista m tills rätt.
På sticka 1: Sticka de 2 första m tills rätt i bakre maskbågen.
Detta upprepas vartannat v till 28(28)32(32)32(40)40(44) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor.

FOTEN

Sticka rakt till hela foten mäter 10(12)14(16)18(19)20½(22) cm.
Minska för tå:
På sticka 1 och 3: Sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka rest m på stickan.
På sticka 2 och 4: Sticka till 3 m återstår, 2 rm tills i bakre maskbågarna, 1 rm.
Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår 16(16)16(16)16(16)20(20) m på stickorna.
Nu kan du välja att göra rak eller rund tå.

RAK TÅ

För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.
Maska av så här: Lägg ihop arbetet så att rätsidorna ligger mot varandra, håll stickorna parallellt i vänster hand och
sticka med ytterligare en sticka i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka
ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla
m på samma sätt. Tag av tråden och fäst.

RUND TÅ

Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

Uppläggning

1.

2.
2
3
1
4

1. Lägg upp [48] maskor (m).

2. Fördela maskorna på fyra stickor så det finns [12] maskor (m) på varje
sticka. I beskrivningen är stickorna numrerade enligt bild.

3.

3
4

2
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3. Ta tag i stickorna enligt bild. OBS! Se till så att maskorna inte har vridit sig! Börja sticka över sticka 1 och fortsätt över alla stickor. Sticka resår
(2 rm, 2 am).

Skaft

4.

5.

4.Sticka resår till sockans skaft är [15–16] cm (eller önskad längd).

5. Byt till grövre stickor och sticka slätstickning (=rm i rundstickning).
På första varvet minskas [8] maskor (m) jämt fördelat. Minska genom att
sticka 2 rm tillsammans (tills). Sticka ytterligare 1 varv slätstickning.

Hälkappa

6.

1

7.

2+1

2

6. Nu stickas hälkappan över sticka 1 och 2.

8.

8. Sticka [16] varv slätstickning (fram och tillbaka).

7. Det enklaste är att föra över maskorna (m) från sticka 1 och 2 på
samma sticka.

Häl

9.

10.

9. Nu börjar minskningen för hälen. Sticka [12] maskor.

11.

Sidmaskor

11. Sticka 1 rät maska (rm) efter hoptagningen. Sticka inte återstående
sidmaskor.

12.

12. Vänd arbetet.
Lyft första maskan avigt (tråden ska ligga framför arbetet = avigsidan,
maskan stickas ej, lyfts bara över till högra stickan).

14.

13.

13. Sticka [5] aviga maskor (am).

15.

10. Sticka ihop nästa två maskor rätt i bakre maskbågen (mb).

Sidmaskor

15. Sticka 1 avig maska (am). Sticka inte återstående sidmaskor.

14. Sticka ihop två maskor avigt (2 am tills).

16.

16. Vänd arbetet. Lyft första maskan (tråden ska ligga bakom arbetet
= avigsidan, maskan stickas ej, lyfts bara över till högra stickan).

17.

Sidmaskor

18.

52. Sticka [6] räta maskor (rm), 2 rm tills i bakre maskbågen, 1 rm. Sticka 18. Fortsätt minska på detta sätt till sidmaskorna tar slut. Sticka 1 m
inte återstående sidmaskor.
mer [+1] för varje vändning (upprepa momenten på samma sätt enligt
bild 12–17). Sticka 1 varv räta maskor (rm). Nu är hälen färdig!

19.

2

19. Fördela maskorna åter på två stickor.

1

Hälkil

20.
2

20. Fortsätt med sticka 2 och plocka upp [11] nya maskor på sockans
högra sida. Plocka upp maskor genom att hämta upp garn genom den
yttersta maskan av hälkappan. Fördela antalet maskor jämnt över
hälkappans varv.

22.

21.

1
1
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22. Plocka upp [11] nya maskor på sockans vänstra sida, på samma sätt
som på höger sida (se bild 20). Sticka resterande maskor på sticka 1.

21. Sticka 3 och 4: Sticka slätstickning (rm).

23.

24.

2
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23. Nu är det upplockade maskor runtom foten.

25.

25. På sticka 1: Sticka de 2 första m tills rätt i bakre maskbågen (2 rm
tills i bakre mb).

24. På nästa varv minskas på sticka 2: Sticka de 2 sista m rätt
tillsammans (2 rm tills).

26.

1

26. Upprepa minskningarna på sticka 2 och 1 vartannat varv till [40]
maskor (m) återstår.

Fot

27.

27. Fortsätt att sticka slätstickning runt (rm) till foten mäter [19] cm.
Måttet tas mellan pilarna på bilden.

29.

29. ...sticka 2 rm tills, sticka rest m på stickan räta (rm).

31.

31. ....sticka 2 rm tills i bakre maskbågen, sticka sista m rät (rm).

28.

28. Nu börjar minskningarna för tån.
Sticka 1 och 3: Sticka den första maskan rät (rm)...

30.

30. Sticka 2 och 4: Sticka till det återstår 3 m...

32.

32. Upprepa minskningarna vartannat varv till det är totalt [16] maskor
kvar på stickorna.

Rak tå

33.

34.

33. Rak tå: För över maskorna på två stickor.
Klipp av tråden så att du har ca 25 cm kvar.

34. För ner båda stickorna inuti sockan. TIPS! För att vara säker på att
inte tappa några maskor, för över maskorna på en säkerthetsnål
alternativ avmaskningsnål innan du vänder arbetet.

35.

36.

35. Vänd arbetet så att avigsidan kommer upp. Ta fram stickorna, och
håll emot så att maskorna inte trillar av.

37.

36. Lägg stickorna parallellt med varandra.

38.

37. Ta en tredje sticka. Stick den genom första maskan på den främre
stickan som när du stickar rm, sedan direkt genom första maskan på den
bakre stickan. Hämta tråden och dra genom båda maskorna (du stickar
alltså 1 rm av 2 m). Upprepa en gång till.

38. Det är nu två maskor på höger sticka. Maska av genom att lyfta den
första stickade maskan över den andra = 1 m på höger sticka.

40.

39.

39. Upprepa till maskorna tar slut. Fäst trådarna.

40. Nu är raggsockan färdig!
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