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TUNNA SOCKAN I SOCKI FINE
Mönster: Maria Rysjö

MATERIAL
Socka med dubbel resår: 100g i färg Midnight in Tromsö B093
Socka med enkel resår: 100g i färg Sailors Kiss C004,
restgarn till kant och tå: Finland Blue A146
Strumpstickor 2,5 mm.
Storlek: 37-39
FÖRKORTNINGAR
rm = rät maska
am = avig maska
Tips: Sticka alla lyfta maskor vridet för att undvika hål
Tips 2: för anpassad storlek, börja intagningarna av tån när foten på sockan räcker
fram till lilltån.
INSTRUKTIONER SOCKA MED DUBBEL RESÅR
Lägg upp 68 maskor och fördela jämt över 4 strumpstickor.
Sticka resår 2 rm och 2 am i 17 cm.
Sticka ihop alla am, 51 m kvar.
Sticka hällappen över 26 m och låt resterande maskor vila.
Sticka slätstickning i 5 cm, sätt en markering då arbetet senare mäts härifrån.
Forma hälen så här (gäller båda modellerna):
Sticka tills det återstår 5 m på stickan, lägg garnet framför arbetet och lyft nästa maska
till höger sticka. Lägg tillbaka garnet bakom arbetet och sätt tillbaka den lyfta maskan
på vänster sticka. Vänd arbetet och sticka am. När det är 5 maskor kvar på stickan lägg
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garnet framför arbetet och lyft nästa maska till höger sticka. Lägg tillbaka garnet framför arbetet och sätt tillbaka den lyfta maskan på vänster sticka. Vänd arbetet och sticka
rm tillbaka.
Upprepa detta moment och sticka en maska mer till kanten på varje varv tills det återstår 1 maska, denna maska stickas som vanligt utan vändning.
Plocka upp 9 st maskor längs kanten på hällappen.
Sticka ett varv räta, sedan minskas det på vartannat varv på varje sida om hälen så här:
Sticka slätstickning på undersidan av sockan. Sticka tills det återstår 2 maskor på
stickan. Sticka ihop 2 maskor räta. Sticka ovansidan i resår 2 rm, 1 am. Lyft första
maskan på nästa sticka som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska.
Fortsätt minska på vart annat varv 5-6 gånger. Fördela antalet maskor till lika måna
ovan som under foten.
Sticka tills sockan mäter 18 cm, eller önskad längd från markeringen vid hälen, sticka
nu slätstickning och börja intagning för tån så här:
Sticka den första maskan på undersidan foten rät, sticka ihop nästa 2 mackor. Fortsätt
med rm tills det återstår 3 maskor av maskorna på undersidan foten, lyft en maska
som om den skulle stickas avig och dra över nästa maka, sticka sista maskan på stickan
rät. Sticka den första maskan av maskorna på ovansidan foten rät, sticka ihop nästa
2 maskor. Fortsätt slätstickning tills det återstår 3 maskor av maskorna på ovansidan
foten, lyft en maska som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska, sticka
sista maskan på stickan rät. Fortsätt hoptagningen på vart annat varv tills det är 4
maskor kvar på varje sticka. Sticka ihop maskorna 2 och 2, drag garnet igenom de
resterande maskorna och fäst noga.
INSTRUKTIONER SOCKA MED ENKEL RESÅR
Lägg upp 68 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 cm. Byt färg och fortsätt med resår som
tidigare 1 17 cm.
Minska 2 m i början på varje sticka och i slutet på varje sticka, totalt 16 m.
Gör minskningarna så att det följer med i resår 1 rm, 1 am. 52 m kvar.
Sticka hällappen över 26 m och låt resterande maskor vila.
Sticka slätstickning i 5 cm, sätt en markering då arbetet senare mäts härifrån.
Forma hälen så här (gäller båda modellerna):
Sticka tills det återstår 5 m på stickan, lägg garnet framför arbetet och lyft nästa maska
till höger sticka. Lägg tillbaka garnet bakom arbetet och sätt tillbaka den lyfta maskan
på vänster sticka. Vänd arbetet och sticka am. När det är 5 maskor kvar på stickan lägg
garnet framför arbetet och lyft nästa maska till höger sticka. Lägg tillbaka garnet framför arbetet och sätt tillbaka den lyfta maskan på vänster sticka. Vänd arbetet och sticka
rm tillbaka.
Upprepa detta moment och sticka en maska mer till kanten på varje varv tills det
återstår 1 maska, denna maska stickas som vanligt utan vändning.
Plocka upp 9 st maskor längs kanten på hällappen. Sticka ett varv räta, sedan minskas
det på vartannat varv på varje sida om hälen så här:
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Sticka slätstickning på undersidan av sockan. Sticka tills det återstår 2 maskor på
stickan. Sticka ihop 2 maskor räta. Sticka ovansidan i resår som innan. Lyft första
maskan på nästa sticka som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska.
Fortsätt minska på vart annat varv 5-6 gånger. Fördela antalet maskor till lika måna
ovan som under foten.
Sticka tills sockan mäter 18 cm, eller önskad längd från markeringen vid hälen,
sticka nu slätstickning och börja intagning för tån så här:
Sticka den första maskan på undersidan foten rät, sticka ihop nästa 2 mackor. Fortsätt
med rm tills det återstår 3 maskor av maskorna på undersidan foten, lyft en maska
som om den skulle stickas avig och dra över nästa maka, sticka sista maskan på stickan
rät. Sticka den första maskan av maskorna på ovansidan foten rät, sticka ihop nästa
2 maskor. Fortsätt slätstickning tills det återstår 3 maskor av maskorna på ovansidan
foten, lyft en maska som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska, sticka
sista maskan på stickan rät. Fortsätt hoptagningen på vart annat varv tills det är 4
maskor kvar på varje sticka. Sticka ihop maskorna 2 och 2, drag garnet igenom de
resterande maskorna och fäst noga.

