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91989 KLASSISKA RAGGSOCKOR I BAMBU RAGGI
GARNKVALITÉ Bambu Raggi (50 % Ull ”SW”, 25 % Polyamid, 25 % Bambu. Ca 100 g = 400 m.)
MASKTÄTHET Ca 28 m och 40 v slätst på stickor 2.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)39(40-41)42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG Ca 40(40)40(50)50(60)60(70)80(100) g (fg 17203)
STRUMPSTICKOR 2 och 2.5 mm    
DESIGN & TEXT  Ingalill Johansson & Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

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

FÖRKLARINGAR Slätstickning: Fram och tillbaka: V 1 (räts): Sticka rm. V 2 (avigs): Sticka am. Upprepa v 1 och 2. Runt: Räta maskor alla v. 
 Lyft 1 m: Ta m, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arb, och lyft över till höger st utan att 

sticka den. 
 Lyft 1 m avigt: Lägg tråden framför arb, som om du skulle sticka m avig, lyft m över till höger st utan att sticka den.
  
UPPLÄGGNING Lägg med st 2 mm upp 48(52)52(56)56(60)64(68)72(72) m och fördela dem på 4 strumpst med 12(13)13(14)14(15)16(17)18(18) 

m på vardera sticka. 
 
SKAFT Sticka resår 2 rm, 2 am, i 8(8)10(10)12(12)14(14)16(16) cm. Byt till strumpst nr 2.5. Sticka slätst (rm i rundstickning) i 2 v. 

HÄLKAPPA Sticka slätstickning fram och tillbaka över sticka 1 och 2 i totalt 18(18)20(20)24(24)26(28)30(30) v (sista v = avigs). 

HÄL På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:  
 Sticka 15(16)16(17)17(18)19(20)21(21) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,  
 lyft 1 m avigt, sticka 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd,  
 lyft 1 m, sticka 8 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,  
 lyft 1 m avigt, sticka 9 am, 2 am tills, 1 am, vänd, 
 lyft 1 m, sticka 10 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,  
 lyft 1 m avigt, sticka 11 am, 2 am tills, 1 am, vänd, 
 lyft 1 m, sticka 12 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd, 
 lyft 1 m avigt, sticka 13 am, 2 am tills. Strl 22-24: Fortsätt vid *. Strl 25-45: 1 am, vänd, 
 lyft 1 m, sticka 14 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 25-30: Vänd. Strl 31-45: 1 rm, vänd,  
 lyft 1 m avigt. Strl 25-30: Sticka 14 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. Strl 31-36: Sticka 15 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. 
 Strl 37-45: Sticka 15 am, 2 am tills 1 am, vänd, 
 lyft 1 m, sticka 16 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 37-38: Vänd. Strl 39-45: 1 rm, vänd,  
 lyft 1 m avigt. Strl 37-38: Sticka 16 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. Strl 39: Sticka 17 am, 2 am tills, 1 am. Fortsätt vid *. 
 Strl 40-45: Sticka 17 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
 lyft 1 m, sticka 18 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 40-41: Vänd. Strl 42-45: 1 rm, vänd.
 lyft 1 m avigt. Strl 40-41: Sticka 18 am, 2 am tills. Fortsätt vid *. Strl 42-45: 19 am, 2 am tills, 1 am. Fortsätt vid *. 
 *Alla strl: Nu är sidmaskorna slut på båda sidor om hälen. Vänd och sticka slätst (rm) över sticka 1 och 2. 

HÄLKIL Plocka upp  11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) m på sockans högra sida (=st 2), sticka slätst över st 3 och 4, plocka upp  
 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen (= st 1). Sticka 1 v slätst (rm) över alla st. 
 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 44(48)48(48)52(56)60(64)64(68) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor.
 
FOTEN Sticka rakt till hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.  
 Minska för tå: 
 På sticka 1 och 3: sticka till 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm.  
 På sticka 2 och 4: sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka rest m på stickan. 
 Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår 12(12)12(16)16(16)20(20)24(24) m på stickorna.  
 Nu kan du välja att göra rak eller rund tå. 

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

RAK TÅ För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.  
 Maska av så här: Lägg ihop arb så att räts ligger mot varandra, håll st parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare  

en st 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.

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se 
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av 

material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom 
FOTOMODELLER Sara Joacimsson, Idun Joacimsson

BABYKOFTA 91928
DAMTRÖJA 91962

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

Version 1

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 – eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer.
 • Se vår sockskola: Beskrivning 90939 visar en detaljerad bildbeskrivning steg-för-steg. 

 www.jarbo.se
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