hedvig
raggsocka på 2 stickor
4 mm
Big Fabel/Big Delight 200g
35/37 - 38/40 - 41/43
22 - 24 - 27 cm

Stickor:
Garn:
Storlek:
Fotens längd:

Baksidan av skaftet:
Lägg upp 24m.
Varv 1 (rätsidan): 1 rätst kantm, *2 rm, 2 am *, upprepa *-* avsluta med 2 rm och 1 rätst kantm.
Varv 2 (avigsidan): 1 rätst kantm, *2 am, 2 rm *, upprepa *-* avsluta med 2 am och 1 rätst kantm.
Upprepa varv 1 och 2 tills arbetet mäter ca 15 cm, avsluta med varv 2.
Häl/Tå:
Sticka 23 rm, vänd.
Sticka 22 am, vänd.
Sticka 21 rm, vänd.
Sticka 20 am, vänd.
Fortsätt så här, med att sticka 1 m färre på varje varv tills du har stickat 8 am.
Härifrån mäts nu strumpans längd!
Sticka 8 rm. Med vänster sticka plockas 1 ny m upp i mellanrummet, sticka ihop den nya m rätt
med följande m, vänd.
Sticka 9 am. Med vänster sticka plockas 1 ny m upp i mellanrummet, sticka ihop den nya m avigt
med följande m, vänd.
Sticka 10 rm. Med vänster sticka plockas 1 ny m upp i mellanrummet, sticka ihop den nya m rätt
med följande m, vänd.
Sticka 11 am. Med vänster sticka plockas 1 ny m upp i mellanrummet, sticka ihop den nya m avigt
med följande m, vänd.
Fortsätt på samma sätt, dvs sticka slätsti till mellanrummet, plocka upp 1 ny som stickas ihop med
följande, vänd och upprepa tills alla maskorna är stickade.
Sula:
Fortsätt med slätst och en rätst kantm i var sida. Sticka tills sulan mäter 17-18-21 cm.
Häl/Tå:
Sticka Häl/Tå-avsnittet igen.
Ovansidan av foten och framsidan av skaftet:
Nu ska ovansidan av foten stickas, samtidigt som den sticka ihop med sulan.
Varv 1 (rätsidan): Plocka upp yttersta maskbågen i yttersta m från sista varvet på sulan innan
häl/tå, sticka första m från vänster st, drag den nya m över, sticka : *2 rm, 2 am *, upprepa *-* avsluta
med 2 rm och en rätst kantm.
Varv 2 (avigsidan): Plocka upp yttersta maskbågen i yttersta m från sista varvet på sulan innan
häl/tå, sticka första m från vänster st, drag den nya m över, sticka *2 am, 2 rm*, upprepa *-* avsluta
med 2 am och en rätst kantm.
Upprepa varva 1 och 2 upp förbi hälen o vidare upp skaftet.
Det skall alltså stickas lika många varv på ovansidan som det gjorts på under-/baksidan.
Sista ihopstickningen sker i början på avmaskningsvarvet. Maska av löst.
Nu ser ju avm-kanten ock uppläggningskanten olika ut. Om man tycker, kan man därför virka en liten
kant överst för att dölja detta.
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