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92251 SEVEN SOCKS
GARNKVALITÉ Merino Raggi (75% Merinoull, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 278 m)
MASKTÄTHET Ca 25/22-23 m x 34/32 v på st 3/4 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV   Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

YOGASOOCKOR (A):
MASKTÄTHET Ca 26 m mönsterst x 38 v på st 3.5 mm = 10 cm (sträckt läge) 
STORLEK En storlek
GARNÅTGÅNG Ca 50 g (fg 75307)
STRUMPSTICKOR 3.5 mm 
REPRODUKTION Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

TUBSOCKOR (B):
MASKTÄTHET Ca 26 m mönsterst x 38 v på st 3 mm = 10 cm (sträckt läge) 
STORLEKAR Barn(Dam)Herr
OMKRETS Ca 75(32)150 cm sträckt läge 
GARNÅTGÅNG Ca 75(85)150 g (fg 75304) 
STRUMPSTICKOR 3 mm
DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

TÅ-UPP-SOCKOR MED INSTICKSHÄL(C):
MASKTÄTHET Ca 25-26 m x 38 v på st 3 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR 23-24(25-26)27-28(29-30)31-32(33-34)35-36(37-38)39-40(41-42)43-44
GARNÅTGÅNG Ca 35(40)40(60)70(80)90(90)110(120)120 g (fg 75301)
STRUMPSTICKOR 3 mm (eller rundst 80 cm för magic loop)
DESIGN & TEXT Linda Brodin E-POST patterns@jarbo.se

TÅ-UPP-SOCKOR (D):
MASKTÄTHET Ca 25 m x 38 v på st 3 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR 27-29(30-32)33-35(36-38)39-41(42-44)
GARNÅTGÅNG Ca 40(55)65(75)85(100) g (fg 75303) 
STRUMPSTICKOR 3 mm
DESIGN & TEXT Maja Karlsson
REPRODUKTION Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

SOCKOR PÅ 2 STICKOR (E):
MASKTÄTHET Ca 25 m x 34 v på st 3 mm = 10 x 10 cm
STORLEK  34-36(37-39)40-42
GARNÅTGÅNG Ca 70(80)100 g (fg 75302)
JUMPERSTICKOR  2.5 mm & 3 mm
TEXT & DESIGN Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

SOCKOR MED BUMERANGHÄL (F):
MASKTÄTHET Ca 25 m x 34 v på st 3 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR 19-21(22-24)25-27(28-30)31-33(34-36)37-39(40-42)43-45
FOTLÄNGD Ca 12(14)16(18)20(22)24(26)28 cm (kroppens mått)
GARNÅTGÅNG (F.1) Ca 35(35)35(45)45(45)45(65)65g (fg 75306) Kort skaft
GARNÅTGÅNG (F.2) Ca 40(40)50(50)50(60)60(80)100 g (fg 75306) Långt skaft
STICKOR 3 mm
DESIGN Ingela Pettersson
REPRODUKTION Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

SOCKOR MED LÅNGT SKAFT (G):
MASKTÄTHET Ca 25 m x 36 v på st 3 mm = 10 x 10 cm 
STORLEKAR  22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)38-39(40-41)42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG  Ca 60(75)85(95)110(120)125(135)145(155) g (fg 75305)
STRUMPSTICKOR  2.5 och 3 mm
DESIGN & TEXT  Lisbeth Öbrink & Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR (A-G) am=aviga maskor, arb = arbetet, avigs=avigsidan, dubbelm=dubbelmaska, fg=färg, fotl=fotlängd, följ=följande, ggr = gånger, 
int=intagning/intagningar, m=kant maska, m=maskor, mb=maskbåge, mönster omg = mönster omgång, rest=resterande, 
rm=räta maskor, räts=rätsidan, omsl = omslag, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, strumpst=strumpstickor, 
tills=tillsammans, *-* = upprepa mellan stjärnorna, uppläggnm=uppläggningsmaskor, v=varv, öhpt=överdragshoptagnin,
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MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 • Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar 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/virknål.



YOGASOCKOR (A)

FÖRKLARINGAR (A) Detta är ett grundmönster till yoga-sockor. Smaken är mycket olika så möjligheterna är många för att hitta sin favoritmodell. 
Det kan t.ex. vara längre skaft, kortare fot, dubbelfot, rät- eller slätstickad. Endast din fantasi sätter gränser. 

 
MÖNSTER (A) Varv 1-4: *2 rm, 2 am* 
 Varv 5: *sticka 2:a m rm bakom 1:a m och låt den sitta kvar på st. sticka 1:a rm och släpp av båda m. 2 am* 
 Upprepa dessa 5 varv. 

YOGASOCKA (A) Med flätmönster. Lägg upp 48 m och fördela dem på 4 strumpst = 12 m på varje sticka. Sticka mönster till arb. mäter
 12 cm eller 8 mönsteromg är gjorda. Avsluta med v 5. På nästa v avmaska 24 m och sticka v ut. Lägg upp 24 m på nästa v och
 fortsätt sticka runt i mönsterst. Sticka till arb. mäter 8 cm eller 5 mönsteromg från de nyupptagna m. Avm i mönster. 
 Sticka en likadan socka till. 

TUBSOCKA (B) Mönster: 2 rm, 2 am, men man förskjuter mönstret 1 m åt vänster vart 5:e v. 
 Lägg på st 3 mm upp 40(52)60 m och fördela jämt på strumpstickorna. Sticka 2 rm, 2 am i 2 cm därefter mönster tills arb
 mäter 30(35)40 cm eller önskad längd, då minskas för tån: Sticka X *2 rm, 2 rm tills.*upprepa *-* varvet ut, sticka 2 v utan 

minskningar X upprepa X-X tills 8 m återstår. Tag av garnet och drag det genom de återstående m. Drag åt och fäst trådarna. 
Sticka 1 strumpa till. Vill du ha en höger och vänsterstrumpa så förskjuter du mönstret 1 m till höger i stället.

TÅ-UPP-SOCKOR MED INSTICKSHÄL PÅ STRUMPSTICKOR (C)

FÖRKLARINGAR (C) Instickshäl=Afterthought heel stickas på sockan i efterhand. Sockan stickas utan häl, där hälen ska placeras stickas en 
markeringstråd in och där plockas sedan hälens m upp. Hälen stickas runt och formas med hoptagninga (som en tå). 
Fungerar även på skaft-ner-socka på samma sätt. 

 Slätstickning – rundstickning: Räta maskor alla v. 
 Osynlig uppläggning: T.ex. Judy’s Magic Cast On (se vår instruktionsfilm på Youtube.com, sök på Järbo Garn), ellerTurkisk 

uppläggning (se www.jarbo.se/blog). Uppläggningen görs på 2 stickor (strumpstickor eller rundsticka för magic loop), 
använder du strumpstickor är det lämpligt att sedan fördela m på 4 stickor på varv 2. 

  På strumpstickor: Sticka 1 och 2 = Ovansida. Sticka 3 och 4 = undersida.
 På magic loop: Sticka 1 = ovansida. Sticka 2 = undersida.
 Öka 1 m: Sticka 1 rm i den främre maskbågen och 1 rm i den bakre maskbågen av samma maska.
 1 öhpt: Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.
 Elastisk avmaskning: Sticka 2 rm, sätt tillbaka båda m på vänster sticka och sticka ihop dem som 2 rm tills i bakre mb, 

[*sticka 1 am (= 2 m på höger sticka), sätt tillbaka båda m på vänster sticka med garnet framför arb, sticka ihop dem 
som 2 am tills*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, *sticka 1 rm (= 2 m på höger sticka), sätt tillbaka båda m på vänster 
sticka med garnet bakom arb, sticka ihop dem som 2 rm tills i bakre mb*, upprepa *-* ytterligare 1 gång], fortsätt på 
samma sätt [-] till 1 m återstår.

 Fäst osynligt: Se bilder.
 
UPPLÄGGNING (C) Använd dig av någon osynlig uppläggningsteknik, se förklaringar, och lägg med rundsticka 3 mm och fg 1 upp 12(16)16(16) 

16(20)20(24)24(24)28 m, fördelade med 6(8)8(8)8(10)10(12)12(12)14 m på vardera sticka. 

TÅ (C) Varv 1: Ovansidan: *Sticka 1 rm, öka 1 i nästa m, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 i nästa m, 1 rm*. Undersidan: Upprepa *-*. 
 Varv 2: Sticka rm varvet runt.
 Upprepa varv 1 och 2 till du har totalt 36(40)40(44)44(48)48(52)56(56)60 m.

FOT (C) Sticka slätst. När foten mäter ca 9½(10½)12(13)14(15)16(17½)18(19)20 cm görs en markering för hälen. 

HÄLMARKERING (C) Nästa varv: Ovansidan: Sticka slät st.
 Undersidan: Sticka med en garnbit i avvikande färg över alla 18(20)20(22)22(24)24(26)28(28)30 m. Använd en strumpsticka 

eller flytta tillbaka de stickade m på vänster st efteråt. Återgå till den ordinarie garntråden och sticka över de nyss 
stickade markeringsm. Tips: Håll garnet före och efter rätt kort, för att undvika hål när hälen sen stickas

SKAFT (C) Fortsätt sticka slätst till att skaftet har samma längd som måttet är mellan sista ökningen av tån till hälmarkeringen. 
Sticka slätst  3(3)3(3)4(4)4(4)4(4)4 v och sedan resår (2 rm, 2 am) i ca 3(3)3(3)4(4)4(4)5(5)5 cm. Avmaska elastiskt, 
se förklaringar. Ta av garnet och fäst osynligt, se förklaringar. 

HÄL (C) Lossa på den instickade garntåten samtidigt som du placerar de öppna maskorna på 2 stickor. Det ska vara 18(20)20(22) 
22(24)24(26)28(28)30 m för hälens undersida (mot tån) och 17(19)19(21)21(23)23(25)27(27)29 m för hälens ovansida 
(mot skaftet). På hälen stickas randning med 3 v av varje färg. Börja med den färg du stickade med innan markeringen. 
Det spelar ingen roll vilken sticka du börjar med, men sticka upp m enligt följande:

 
 Varv 1: Undersidan: Sticka upp 1 rm ur m före de upplockade m på samma v, sticka rm över alla m, sticka upp 1 rm ur 

nästa m på v. Tips: Håll garnet kort i sidorna.
 Ovansidan: Sticka upp 2 rm före de upplockade m (1 ur v ovanför + 1 ur samma v), sticka rm över alla m, och sticka upp 

1 rm ur nästa m på samma v = 5 ökningar = 40(44)44(48)48(52)52(56)60(60)64 m.



 Varv 2: Undersidan: *Sticka 1 öhpt, rm till 2 m återstår, 2 rm tills*. Ovansidan: Upprepa *-* = 4 minskningar = totalt 
36(40)40(44)44(48)48(52)56(56)60 m.

 Sticka slätstickning och randning i ytterligare 0(0)1(2)2(2)2(3)3(3)3 v utan hoptagningar.
 **Nästa varv (minskningsvarv): Undersidan: *Sticka 1 öhpt, rm till 2 m återstår, 2 rm tills*. Ovansidan: Upprepa *-*. 
 Nästa varv: Sticka rm varvet runt.**
 Upprepa **-** till det återstår totalt 12(12)12(16)16(16)16(20)20(20)24 m (sista v = ett minskningsvarv).
 Ta av garnet, men lämna en garnände att sy ihop de resterande maskorna med. 

MONTERING (C) Använd maskstygn, s.k. ”grafting” när du syr ihop hälmaskorna, se skiss. De yttersta 2 m i var sida sys samtidigt ihop 
som om de skulle stickats ihop som tidigare. Fäst lösa trådar.

OSYNLIGT AVSLUT (på stickat/virkat) (C)

PLOCKA UPP HÄLENS MASKOR (C)

TÅ-UPP-SOCKOR (D)

UPPLÄGGNING (D) OBS!! Sockorna stickas från tå och upp.
 Lägg upp på 2 strumpstickor 3 mm 16(20)24(24)28(28) m så här:
 Först läggs hälften av maskantalet, plus 1 maska upp som vanligt på två stickor. Ta sedan ur den ena stickan och plocka upp 

hälften av maskantalet, minus 1 maska på andra sidan av uppläggningskanten. Fördela maskorna jämnt över 4 stickor.

KORTVARV (D) När du stickar hälarna ska du sticka kortvarv. Det innebär att du bara stickar en viss del av ett varv.
 För att det inte ska bli hål där du vänder lindas maskorna vid vändningen.
 Så här lindas en maska:
 På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka 

maskan till vänster sticka. Vänd.
 När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.
 På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka 

maskan till vänster sticka. Vänd.
 När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

TÅ (D) Sticka runt så här:
 Varv 1: *Öka 1 m genom att sticka 1 rm i den främre maskbågen och 1 rm i den bakre maskbågen i samma maska, sticka
 5(7)9(9)11(11) rm, öka 1 m på samma sätt som tidigare, 1 rm*. Upprepa från *-*.
 Varv 2: Sticka räta maskor varvet runt.
 Upprepa varv 1 och 2 till det finns 36(40)44(48)52(56) m på var socka. 

FOT (D) Sticka slätstickning runt till foten mäter 12(14)16(17,5)18,5(20,5) cm från tån.

HÄL (D) Observera att hälen stickas fram och tillbaka. Läs beskrivningen för kortvarv innan du stickar hälen.
 Häl: (Stickas över hälften av sockans maskor.)
 Varv 1 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår, linda maska, vänd.
 Varv 2 (Avigsida): Sticka am 1 maska återstår, linda maska, vänd.
 Varv 3: Sticka rm till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
 Varv 4: Sticka am till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
 Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utom 6(6)8(8)8(10) är lindade Fram till denna punkt blir varven kortare och kortare.

1. Låt sista m vara öppen. 2. Sy under nästa m båda mb. 3. Sedan upp i den öppna m, 
underifrån.

4. Sy under nästa m. 5. Sy slutligen ner i den öppna 
m, uppifrån och ner på avigs.

1. Plocka upp maskor samtidigt som du 
försiktigt lossar på den instickade 
markeringstråden.

2. Du ska ha 1 m mer på undersidan, maskorna ner 
mot tån.

Maskstygn (grafting)



 Nu ska andra delen av hälen stickas och då blir varven längre och längre.
 Varv 1: Sticka rm till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan rät (se beskrivning under förklaringar),
 linda nästa maska, vänd.
 Varv 2: Sticka am till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan avig (se beskrivning under 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, vän
 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 18(20)22(24)26(28) hälmaskor på stickan. Sticka rm över den färdiga hälens maskor.

SKAFT (D) Återgå till att sticka runt. Sticka slätstickning i 3(3)4(4)4(4) cm, därefter resår (2 rm, 2 am) i ca 8(10)10(12)12(14) cm.
 Maska av löst i resår.
 
MONTERING (D) Sy ihop eventuella hål i hälens sidor. Fäst lösa trådar.

SOCKOR PÅ 2 STICKOR (E)

FÖRKLARINGAR (E) Sockan stickas på 2 jumperstickor.
 Bumeranghäl: Häl med förkortade varv och dubbelmaskor.  
 Dubbelmaska: Lägg garnet framför arbetet, lyft första m = för in stickan från höger in i 1:a maskan och lyft m och garnet 

samtidigt, dra till garnet sträckt bakåt så maskan dras runt, den ser ut som 2 maskor. Dra till ordentligt så inte några hål uppstår.
 1 öhpt: Lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyftade överden stickade. 

SKAFT (E) Lägg upp 52(54)58 m på st 3 mm, byt till st 2.5 mm och sticka resår 2 rm, 2 am i 15 cm utom på första och sista m som 
stickas rm = km alla v, 1:a v = avigs. Byt till st 3 mm och sticka slätst i 4 v, samt minska 6(4)4 m jämt fördelat över v.

HÄL (1:a halvan) (E) Varv 1 (rätsidan): Sticka rm till 12(13)14 m återstår, vänd.
 Varv 2 (avigsidan): Sticka 1 dubbelm, sticka am till 12(13)14 m återstår, vänd.
 Varv 3: Sticka 1 dubbelm, sticka rm fram till den dubbla maskan i slutet av v (som lämnas ostickad), vänd.
 Varv: 4 Sticka 1 dubbelm, sticka am fram till den dubbla maskan, vänd.
 Upprepa v 3 o 4 till endast de 8(8)10 mittersta m återstår (= 7(8)8 dubbelm på var sida).
 Nu stickas 4 v slätst över alla m. Båda bågarna i dubbelm stickas ihop och stickas som 1 m.

HÄL (2:a halvan) (E) Varv 1 (rätsidan): Sticka 28(30)33 rm, vänd.
 Varv 2 (avigsidan): Sticka 1 dubbelm, sticka 9(9)11 am, vänd.
 Varv 3: Sticka 1 dubbelm, sticka rm fram till dubbelm som stickas ihop rät till 1 m, sticka 1 rm, vänd.
 Var 4: Sticka 1 dubbelm, sticka fram till dubbla maskan som stickas ihop avigt till 1 m, 1 am, vänd.
 Upprepa v 3 o 4 till det återstår 12(13)14 m i var sida.

FOT (E) Nu är hälen klar och man stickar slätst till foten mäter 18(19)21 cm.

TÅ (E) Bandhoptagning för tå. Börja så här:
 Sticka 9(10)11 rm, 2 rm tills, 2 rm, 1 öhpt, 16(18)20 rm, 2 rm tills, 2 rm, 1 öhpt, 9(10)11 rm.
 Sticka intagningar enligt tabell E (Det blir 1 m mindre på var sida om de 2 rm vid minskningarna).
 Upprepa hoptagningarna med angivna mellanvarv enligt tabellen [INTAGNINGAR EFTER FÖRSTA HOPTAGNINGSVARVET].  

 När det minskas varje v, minskas det från avigsidan så här = över öhpt m, stick den högra stickan bakifrån genom de 2 första 
m på vänster sticka och sticka ihop dem avigt, över de 2 rm tills. stickas 2 am tills. Sticka till det återstår 10 m.

 Efter sista minskningen sticka 1 rm, 4 am, vik arbetet så att avigsidan kommer ut. Du har nu 5 m på vardera sticka.
 Sticka ihop m så här: Sticka 2 rm, dra den första m över den andra, sticka 1 rm och dra över första m, upprepa på samma sätt 

till m tar slut. Ta av garnet så att du har en lång tråd till att sy ihop sockan med.

MONTERING (E) Sy ihop sockan med maskstygn, använd km till sömsmån.

TABELL (E)
INTAGNINGAR EFTER FÖRSTA HOPTAGNINGSVARVET

STORLEK:

VART 3:E VARV
VARTANNAT VARV
VARJE VARV

34-36
–

4 x
4 x

37-39
2 x
3 x
4 x

40-42
2 x
2 x
6 x



SOCKOR MED BUMERANGHÄL (F)

FÖRKLARINGAR (F) Bumeranghäl: Häl med förkortade varv och dubbelmaskor.
 1 öhpt: Lyft 1m ostickad, sticka 1rm och dra den lyfta m över den stickade.
 Dubbelmaska: Lägg garnet framför arbetet, lyft första maskan = för in stickan från höger in i 1:a maskan och lyft m och  

garnet samtidigt, dra till garnet sträckt bakåt så maskan dras runt, den ser nu ut som två maskor. Dra till ordentligt så  
inte några hål uppstår. 

 Ankelsockor: Sticka resåren fastare ev med 0.5 nr tunnare stickor, (foten stickas i rekommenderad storlek).
 Sticka 5 cm resår. Barnstorlekarna lite kortare. Sedan som vanligt.

SOCKA (F) Sockorna stickas efter tabell. Se i tabellen för den storlek som du valt.
 Lägg upp antal maskor enligt tabellen [UPPLÄGGNM]. Fördela maskorna, lika många på varje av de fyra stickorna.
 Vill du lägga upp i resår se bildförklaring senare i beskrivningen.
 Sticka 1 rät 1 avig m till resåren mäter enligt tabellen [SKAFT].
 Sticka 2 varv räta.
 Hälen stickas fram och tillbaka i slätstickning på 1:a och 4:e stickan.
 Här delas dessa maskorna upp på tre stickor enligt tabellen [M/STICKA], detta för att lättare förstå vilka maskor som avses.
 (Det går även att fortsätta sticka på två stickor.) Det maskantal som står i mitten kommer det inte att stickas dubbelmaskor 

på. På hälens första halva stickas de dubbla m från hälens yttre kanter inåt mot mittdelen tills endast mittdelens m 
återstår. Andra halvan stickas med dubbelmaskor inifrån och ut mot de yttre kanterna.

 1:a halvan av hälen:
 Varv 1 (rätsidan): Sticka alla hälmaskor enligt tabell [HÄLMASKOR] (fram till vristmaskorna) rätt, vänd.
 Varv 2 (avigsidan): Sticka 1 dubbelmaska, sticka alla maskor avigt på alla tre stickorna (även den sista), vänd.
 Varv 3: Sticka 1 dubbelmaska, sticka rätt fram till den dubbla maskan i slutet av v (som lämnas ostickad), vänd.
 Varv 4: Sticka 1 dubbelmaska, sticka avigt fram till den dubbla maskan, vänd.
 Upprepa varv 3 och 4 till endast mittdelens maskor återstår. 

 Nu stickas 2 varv räta runt på alla sockans maskor, (även vristmaskorna). För rymligare häl sticka 4 varv.
 Båda bågarna i dubbelmaskorna stickas ihop och stickas som 1 m. Det är samma antal maskor som från början lades upp.

 2:a halvan av hälen:
 Varv 1 (rätsidan): Sticka rät t.o.m. maskan efter mittdelen, vänd.
 Varv 2 (avigsidan): Sticka 1 dubbelmaska, sticka mittdelens maskor och följande maska avigt, vänd.
 Varv 3: Sticka 1 dubbelmaska. Sticka rätt fram till den dubbla maskan som stickas rät ihop som 1 m, sticka 1 rät maska, vänd. 
 Varv 4: sticka 1 dubbelmaska. Sticka avigt fram till den dubbla maskan som stickas avigt ihop till 1 m, sticka 1 avig maska, vänd.
 Upprepa varv 3 och 4 till även de yttersta maskorna i vardera sida har stickats som dubbelmaskor.

 Nu är hälen klar, fortsätt sticka runt på alla maskor. Fördela maskorna så som de var från början. Sticka nu enligt tabellen   
[FOTL NÄR INT BÖRJAR] det antal cm som ska vara innan intagningarna för tån börjar. 

 Bandhoptagning för tån: Stickas i slutet av 1:a och 3:e stickan, 2 rm ihop, 1 rm och i början på 2:a och 4:e stickan  
1 rm, 1 öhpt. Upprepa hoptagningarna med angivna mellanvarv enligt tabellen [INTAGNINGAR EFTER FÖRSTA 
HOPTAGNINGSVARVET]. Ta ihop till det återstår 8 m. Vräng sockan genom att trä upp 4 och 4 maskor på varsin säkerhetsnål, 
peta ner dem i hålet och vräng. Sy ihop med maskstygn, eller trä garnet dubbelt genom maskorna och fäst.

 Sy ihop vid uppläggningen och fäst tråden. 

TABELL (F)

INTAGNINGAR EFTER FÖRSTA HOPTAGNINGSVARVET (F)

STORLEK:

UPPLÄGGNM
SKAFT (CM)
HÄLMASKOR
M/STICKA
FOTL NÄR INT  
BÖRJAR (CM)

19-21

32
8
16

5/6/5

10

22-24

36
10
18

6/6/6

12

25-27

40
12
20

7/6/7

13,5

28-30

40
13
20

7/6/7

15

31-33

44
14
22

7/8/7

16

34-36

44
15
22

7/8/7

18

37-39

48
15
24

8/8/8

19

40-42

52
16
26

8/10/8

21

43-45

56
16
28

9/10/9

22

STORLEK:

VART 3:E VARV
VARTANNAT VARV
VARJE VARV

19-21

–
1 x
4 x

22-24

–
1 x
5 x

25-27

–
1 x
6 x

28-30

–
2 x
5 x

31-33

–
3 x
4 x

34-36

–
4 x
4 x

37-39

2 x
3 x
4 x

40-42

2 x
2 x
6 x

43-45

2 x
4 x
5 x



RESÅRUPPLÄGGNING (F)

1. M upplagda på 4 st. Sticka resår. 2. Dela upp m på 1:a & 4:e st, på tre st 
enligt tabell, [M/STICKA]. M på 2:a & 3:e 
st sätts på en st = vristm.

3. Lägg garnet framför arb, stick in 
stickan.

4. Lyft m och drag till. Detta är en 
dubbelmaska, ser ut som två m.

5. Dubbelmaska från rätsidan. 6. 1:a halvan av hälen färdig. 7. Andra halvan: sticka alla m rätt på 
mittenst och 1 m på sidost. Vänd, sticka 
dubbelmaska.

MOMENT – RAGGSOCKOR MED BUMERANGHÄL (F)

1. På tummen: kort tråd (3 x plaggets 
bredd). På pekfinger: lång tråd (från 
nystan).

2. Under bägge trådarna hämta tummens 
tråd = andra m.

3. Under tummens tråd hämta pekfingers 
tråd = tredje m.

4. Tre m klara. Upprepa bild 2 och 3 till 
rätt antal m är upplagda.

5. Sticka första m rät. 6. Lägg garnet framför m och lyft m. 7. Efter uppläggningsvarvet, börja med 
att sticka första m rät. Lägg garnet 
framför nästa m och lyft den. Sticka rät, 
lyfta, sticka rät, lyfta, sticka rät …

8. Sticka nästa varv likadant. Efter det 
stickar du resårstickning så långt du 
behagar.

första maskan

Sticka rät

Sticka rät

Hoppa över 
med garn framför

Hoppa över 
med garn framför

Sticka rät Sticka rät



SOCKOR MED LÅNGT SKAFT (G)

SOCKOR (G) Lägg med dubbla strumpst 2.5 mm upp 40(46)50(54)58(64)64(70)72(76) m, fördela maskorna på 4 strumpst och sticka 
 resår 1 rm, 1 am i ca 4(6)6(7)8(10)10(10)10(10) cm. Byt till strumpst 3 mm och sticka slätst rest av arb = alla v räta. 

Utse mitt bak och markera de 2 mittersta m. När arb mäter ca 6(7)7(9)10(11)12(11)12(12) cm minskas 1 m på var sida 
om de markerade m. Upprepa denna minskning ytterligare 2(4)4(5)5(5)5(6)6(6) ggr med 5(3)3(2½)2½(2½)2½(2½)2½(2½ 
cm mellanrum. När arb mäter ca 18(20)21(22)24(26)26(27)28(28) cm minskas ytterligare -(-)-(-)-(2)2(2)2(2) m = 
34(36)40(42)46(50)50(54)56(60) m. Fördela dem med 9(9)10(11)12(13)13(14)14(15) m på 1:a och 4:e stickan och med 
8(9)10(10)11(12)12(13)14(15) m på 2:a och 3:e stickan.

HÄL (G) På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 14(14)18(18)20(20)22(22)24(24) v.
 På nästa v = rätsidan stickas 11(11)12(13)14(15)15(16)16(17) m, 2 m tills rätt i bakre maskb, 1 rm, vänd, lyft 1 m,
 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre maskb, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, 

vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut.
 Plocka på nästa v upp 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående 

m på hälen = 4:e st, sticka rest m från hälen samt plocka upp 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) m på vänster sida om 
hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. 

 Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följande: (det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista 
m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre mb på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 
32(36)40(40)44(48)48(52)56(60) m återstår. Fördela de resterande m på 4 st. Sticka rakt tills hela foten mäter 
10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.

TÅ (G) Nu stickas för tån:
 På den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre mb, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 

1 rm, 2 m tills rätt, sticka resterande m på stickan. Upprepa detta minskningv vartannat v tills det återstår 
16(16)16(16)16(16)20(20)20(20) m på stickorna. 

 Tag av garnet och för över maskorna på 2 st, vänd arb med avigsidan utåt. Maska av genom att ta en m från vardera st, 
sticka 2 m och drag den första m över fortsätt v ut. Fäst garnet.
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