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INNEHÅLL

Sid 1. Lilla sockan i Socki  
Stonewash

Sid 26. Mössa med enkel pärlresår  
i Socki Stonewash

Sid 14. Virkad mönstrad väska 
 i Cotton 8/4

Sid 5. Varma sockan i Socki Plus

Sid 12. Virkad väska i Cotton 8/9

Sid 3. Randiga herrsockan i Socki

Sid 9. Virkad mönstrad Väska 
i Cotton 8/9

Sid 17. Randig Grytlapp i  
Felting Wool

Sid 18. Sommartrasa i 
Organic Cotton

Sid 19. Rutig disktrasa i  
Organic Cotton

Sid 20. Tvårrandig disktrasa i  
Organic Cotton 

Sid 21. Virkad nätkasse i  
Summer Cake

Sid 25. Väska ton-i-ton i  
Organic Cotton

Sid 7. Minisockan i 
Socki Stonewash

Sid 23. Randig shoppingkasse i
Organic Cotton



INNEHÅLL

Sid 27. Mössa med flätor i  
Alpaca Cloud

Sid 29. Filtade tofflor i Felting Wool

Sid 34. (Jätte)julstrumpa i  
Felting Wool

Sid 33. Filtat grytunderlägg/ 
grytlapp i Felting Wool

Sid 31. Filtad korg i Felting Wool
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MATERIAL:  
Socki Stonewash Red Garnet B123 100g (1 nystan, stl 24-26), strumpsticka 4.

FÖRKORTNINGAR :  
rm = rät maska
am = avig maska 

Tips: Sticka alla lyfta maskor vridet för att undvika hål.
Tips: Börja intagningarna av tån när foten på sockan räcker fram till lilltån.

INSTRUKTIONER :  
Lägg upp 32 maskor och fördela jämt över 4 strumpstickor.

Sticka resår 1 rm och 1 am i 12 cm. 

Dela arbetet i 2 delar och sticka rätstickning över 16 maskor i 3,5 ca.

Börja formningen av hälen på rätsidan så här:                   
Sticka tills det återstår 5 m på stickan, lägg garnet framför arbetet och lyft nästa maska 
till höger sticka. Lägg tillbaka garnet 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 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. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

LILLA SOCKAN I SOCKI STONEWASH
Mönster: Maria Rysjö

0028
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

Fördela maskorna på 2 stickor och plocka upp 5 maskor längs kanten på hällappen 
men vardera sticka. Sticka ett varv räta, sedan minskas det för att forma hälkilen på 
vartannat varv på varje sida om hälen så här:
  
Sticka undersidan av sockan. Sticka tills det återstår 3 maskor på stickan. Sticka ihop  
2 maskor räta och sticka sista maska. Sticka ovansidan på sockan. Sticka första  
maskan, lyft en maska som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska. 

Försätt minskningarna 5 gånger, det är då 32 maskor kvar på stickorna.

Fortsätt slätstickning i 13 cm, eller önskad längd 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.
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MATERIAL:  
Socki Dark Grey A048 & Demin Blue A029 100g (1 nystan i var färg, stl 41-43), 
strumpsticka nr 4. 

FÖRKORTNINGAR :  
rm = rät maska
am = avig maska 

Tips: Sticka alla lyfta maskor vridet för att undvika hål.
Tips: Börja intagningarna av tån när foten på sockan räcker fram till lilltån.

INSTRUKTIONER :  
Lägg upp 48 maskor och fördela jämt över 4 strumpstickor.

Sticka resår 2 rm och 2 am i 18 cm. 

Anpassa fördelningen av maskor innan hällappen så här:                                                                                       
Flytta över 2 maskor från undersidan foten till ovansidan foten så att hällappen stickas 
mellan 2 partier med aviga maskor, 26 m kvar på ovansidan foten. Minska ytterligare 
2 maskor jämnt fördelat på varvet och fortsätt med slätstickning över resterande 20 
maskor i 6 cm för hällappen.

Börja formningen av hälen på rätsidan så här:                   
Sticka tills det återstår 6 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 6 maskor kvar på stickan lägg 
garnet framför arbetet och lyft nästa maska till höger sticka. Lägg tillbaka garnet fram-
för arbetet och sätt tillbaka den lyfta maskan på vänster sticka. Vänd arbetet och sticka 
rm tillbaka. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

RANDIGA HERRSOCKAN I SOCKI
Mönster: Maria Rysjö

0029
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

Upprepa detta moment och sticka en maska mer till kanten på varje varv tills det åter-
står 1 maska, denna maska stickas som vanligt utan vändning. 

Fördela maskorna på 2 stickor och plocka upp 7 st maskor längs kanten på 
hällappen. Sticka ett varv räta, sedan minskas det på vartannat varv på varje sida om 
hälen så här:  

Sticka undersidan av sockan. Sticka tills det återstår 3 maskor på stickan. Sticka ihop 2 
maskor räta och sticka sista maska. Sticka ovansidan på sockan. Sticka första maskan, 
lyft en maska som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska. 

Försätt minskningarna 6 gånger, det är då 24 m under foten. 

Sticka slätstickning under foten och fortsätt med resår 2 rm 2 an på ovansidan forten.

Fortsätt slätstickning i 20 cm, eller önskad längd 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.

0029
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MATERIAL:  
Socki Plus Mint & Berries B033 100g (1 nystan, stl 37-39), Strumpstickor nr 4,5.

FÖRKORTNINGAR :  
rm = rät maska
am = avig maska 

Tips: Sticka alla lyfta maskor vridet för att undvika hål.
Tips: Börja intagningarna av tån när foten på sockan räcker fram till lilltån.

INSTRUKTIONER :  
Lägg upp 34 maskor och fördela jämt över 4 strumpstickor.

Sticka resår 1 rm och 1 am i 6 cm. 

Sätt 16 maskor på samma sticka och fortsätt med slätstickning i 5 cm för hällappen.

Börja formningen av hälen på rätsidan så här:                  
Sticka tills det återstår 5 m på stickan, lägg garnet framför arbetet och lyft nästa maska 
till höger sticka. Lägg tillbaka garnet 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 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. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

VARMA SOCKAN I SOCKI PLUS
Mönster: Maria Rysjö

0030
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

Fördela maskorna på 2 stickor och plocka upp 7 maskor längs kanten på hällappen. 
Sticka ett varv räta, sedan minskas det på vartannat varv på varje sida om hälen så här: 
 
Sticka undersidan av sockan. Sticka tills det återstår 3 maskor på stickan. Sticka ihop  
2 maskor räta och sticka sista maska. Sticka ovansidan på sockan. Sticka första maskan, 
lyft en maska som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska. 

Forsätt minskningarna 6 gånger, det är då 18 m under och på ovansidan foten.

Fortsätt slätstickning i 18 cm 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 ovan-
sidan 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.

0030
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MATERIAL:  
Socki Stonewash Amethyst B122, 100g (1 nystan, stl 17-19), strumpsticka nr 3,5.

FÖRKORTNINGAR :  
rm = rät maska
am = avig maska 

Tips: Sticka alla lyfta maskor vridet för att undvika hål.
Tips: Börja intagningarna av tån när foten på sockan räcker fram till lilltån.

INSTRUKTIONER :  
Lägg upp 28 maskor och fördela jämt över 4 strumpstickor.

Sticka resår 1 rm och 1 am i 10 cm. 

Minska en maska på varje sticka genom att sticka ihop 2 maskor.

Dela arbetet i 2 delar och sticka rätstickning över 12 maskor i 3,5 cm.

Härifrån mäts sedan arbetet.

Börja formningen av hälen på rätsidan så här:                  
Sticka tills det återstår 3 m på stickan, lägg garnet framför arbetet och lyft nästa maska 
till höger sticka. Lägg tillbaka garnet och sätt tillbaka den lyfta maskan på vänster sticka. 
Vänd arbetet och sticka am.  När det är 3 maskor kvar på stickan lägg garnet framför 
arbetet och lyft nästa maska till höger sticka. Lägg tillbaka garnet och sätt tillbaka den 
lyfta maskan på vänster sticka. Vänd arbetet och sticka rm tillbaka. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

MINISOCKAN I SOCKI STONEWASH
Mönster: Maria Rysjö

0041
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

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. 

Fördela maskorna på 2 stickor och plocka upp 5 maskor längs kanten på hällappen 
med vardera sticka. Sticka ett varv räta, sedan minskas det för att forma hälkilen på 
vartannat varv på varje sida om hälen så här: 
 
Sticka undersidan av sockan. Sticka tills det återstår 2 maskor på stickan. Sticka ihop 
2 maskor räta. Sticka ovansidan på sockan. Lyft första maskan som om den skulle  
stickas avig och dra över nästa maska. 

Försätt minskningarna 5 gånger, det är då 24 maskor kvar på stickorna.

Fortsätt slätstickning i 9 cm, eller önskad längd 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  
2 gånger, sticka ett varv utan hoptagningar och sticka sedan ihop enligt tidigare på  
varje varv 2 gånger, drag garnet igenom de resterande maskorna och fäst noga.

0041
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MATERIAL:  
Cotton 8/9  200 g bottenfärg A075, 100 g mönsterfärg A087 (3 nystan), Virknål 4 mm.

INSTRUKTIONER : 
Virka fast för att få en stadig väska. 
Botten: Virka fasta maskor med omtag om båda maskbågarna enligt följande:
Lägg upp 6 lm och forma dem till en ring med en sm.
Varv 1: Virka 6 fm runt ringen. Fortsätt runt utan sm. Markera första eller sista maskan 
så du vet var varvet börjar.
Varv 2: 2 fm i varje maska (12 fm)
Varv 3: 1 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (18 fm)
Varv 4: 2 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (24 fm)
Varv 5: 3 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (30 fm)
Varv 6: 4 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (36 fm)
Fortsätt runt på samma sätt och öka antalet fm mellan ökningarna med ytterligare  
1 fm. 6 m mer per varv.
Varv 7: 42 fm 
Varv 8: 48 fm Varv 9: 54 fm Varv 10: 60 fm 
Varv 11: 66 fm 
Varv 12: 72 fm 
Varv 13: 78 fm 
Varv 14: 84 fm 
Varv 15: 90 fm 
Varv 16: 96 fm.
Botten klar. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

VIRKAD MÖNSTRAD VÄSKA I COTTON 8/9
Mönsterskapare: Anita Hellström

0014
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Varv 1: Virka nu ett varv fm enbart i bakre maskbågen utan ökningar.
Fortsätt virka runt båda maskbågarna 4 varv.
Varv 6: virka mönster, # 7 fm mönsterfärg =mf, 1 fm bottenfärg=bf # upprepas. (12  
trianglar). Färgen du inte virkar med får löpa med dvs virka runt garnet du inte  
använder. OBS! Sista fm innan färgbyte virkas genomdraget med den nya färgen.
Varv 7:1 fm bf, #5 fm mf, 3 fm bf #. Upprepa # - # avsluta varvet med 2 fm bf.
Varv 8: 2 fm bf, #3 fm mf, 5 fm bf #. Upprepa # - # avsluta varvet med 3 fm bf.
Varv 9: 3 fm bf, #1 fm mf, 7 fm bf #. Upprepa # - # avsluta varvet med 4 fm bf.
Upprepa varv 6-9 ytterligare 5 gånger, totalt 6 trianglar på höjden.
Tag av mönsterfärgen och virka resten av väskan med bottenfärgen.
Varv 30-34: 96 fm. 
Varv 35: 24 fm, 10 lm ögla för knappen, 72 fm.
Varv 36: 24 fm, ca 14 fm runt öglan, 72 fm. 
Varv 37: Smygmaskor runt hela öppningen. Tag av garnet och fäst trådarna.
 
Sticka en snodd av garnet. Använd strumpstickor 4 mm: Lägg upp 6 m, lämna ca 30 cm 
tråd för montering av snodden. Sticka 6 rm och skjut sen maskorna till andra änden av 
stickan och sticka 6 rm. Upprepa tills snodden har önskad längd ca 120 cm. Maska av, 
lämna ca 30 cm tråd för montering. Sy fast snodden och en fin knapp. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

Väska 2 Adlibris Bomull 8/9 Brown

Väska 3 
Adlibris Bomull 8/9 Pink Sorbet

 Adlibris Bomull 8/9 Orange 

0014
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MATERIAL:  
Cotton 8/9 A127 200 g (2 nystan), Virknål 5 mm.

INSTRUKTIONER : 
Virka fast för att få en stadig väska. 
Botten: Virka fasta maskor med omtag om båda maskbågarna enligt följande:
Lägg upp 6 lm och forma dem till en ring med en sm.

Varv 1: Virka 6 fm runt ringen. Fortsätt runt utan sm. Markera första eller sista 
maskan så du vet var varvet börjar.
Varv 2: 2 fm i varje maska (12 fm)
Varv 3: 1 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (18 fm)
Varv 4: 2 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (24 fm)
Varv 5: 3 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (30 fm)
Varv 6: 4 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (36 fm)
Fortsätt runt på samma sätt och öka antalet fm mellan ökningarna med ytterligare 
1 fm. 6 m mer per varv.
Varv 7: 42 fm 
Varv 8: 48 fm 
Varv 9: 54 fm 
Varv 10: 60 fm 
Varv 11: 66 fm 
Varv 12: 72 fm 
Varv 13: 78 fm 
Varv 14: 12 fm, 2 m i samma maska, upprepa 6 ggr (84 fm).
Botten klar. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

VIRKAD VÄSKA I COTTON 8/9
Mönsterskapare: Anita Hellström

0013
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Varv 1: Virka nu ett varv fm enbart i bakre maskbågen utan ökningar.
Fortsätt virka runt båda maskbågarna 21 varv.
Virka nu 5 mönstervarv: stick ner virknålen under föregående varv, virka 1 fm som  
blir längre än tidigare maskor, virka 1 fm som vanligt och upprepa varvet ut. (1 lång  
fm, 1 fm). Nästa varv förskjut dvs (1 fm, 1 lång fm). Upprepa dessa 2 varv ytterligare  
en gång och avsluta med första mönstervarvet.
Virka ytterligare 7 varv fm. 
Varv 34: 21 fm, 10 lm (knappögla), 63 fm. 
Varv 35: 21 fm, 13 fm runt lm-bågen, 63 fm. 
Varv 36: sm runt hela öppningen. Tag av garnet och fäst trådarna. 
Sticka en snodd av garnet. Använd strumpstickor 4mm: Lägg upp 6 m, lämna ca 30 cm 
tråd för montering av snodden. Sticka 6 rm och skjut sen maskorna till andra änden av 
stickan och sticka 6 rm. Fortsätt så tills snodden har önskad längd ca 120 cm.  
Maska av, lämna ca 30 cm tråd för montering. 
Sy fast snodden och en fin knapp.
 
 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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MATERIAL:  
Cotton 8/4 200 g bottenfärg A082. 100 g av varje mönsterfärg A081, A075, A091
(4 nystan). Se bild för placeringen av färgerna. Virknål 4 mm.

INSTRUKTIONER : 
Hela väskan virkas med dubbelt garn. Virka fast för att få en stadig väska. 
Botten: Virka fasta maskor med omtag om båda maskbågarna enligt följande:
Lägg upp 6 lm och forma dem till en ring med en sm.
Varv 1: Virka 6 fm runt ringen. Fortsätt runt utan sm. Markera första eller sista maskan 
så du vet var varvet börjar.
Varv 2: 2 fm i varje maska (12 fm)
Varv 3: 1 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (18 fm)
Varv 4: 2 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (24 fm)
Varv 5: 3 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (30 fm)
Varv 6: 4 fm, 2 fm i samma maska, upprepa 6 ggr (36 fm)
Fortsätt runt på samma sätt och öka antalet fm mellan ökningarna med ytterligare 1 
fm. 6 m mer per varv.
Varv 7: 42 fm  
Varv 8: 48 fm 
Varv 9: 54 fm 
Varv 10: 60 fm 
Varv 11: 66 fm 
Varv 12: 72 fm 
Varv 13: 78 fm 
Varv 14: 84 fm 
Varv 15: 90 fm 
Varv 16: 96 fm.
Botten klar. 

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

VIRKAD MÖNSTRAD VÄSKA I COTTON 8/4
Mönsterskapare: Anita Hellström
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Varv 1: Virka nu ett varv fm enbart i bakre maskbågen utan ökningar.
Virka runt bakre maskbågen resten av arbetet.
Varv 2: 96 fm.
Varv 3: 96 fm.
Varv 4: Virka mönster, # 4 fm bottenfärg =bf, 4 fm mönsterfärg=mf # upprepa # - #.  
(12 rutor). Färgen du inte virkar med får löpa med dvs virka runt garnet du inte  
använder. OBS! Sista fm innan färgbyte virkas genomdraget med den nya färgen.
Varv 5: # 4 fm bf, 4 fm mf #. Upprepa # - # varvet ut.
Varv 6: 96 fm bf.
Varv 7: 96 fm bf.
Varv 8: #1 fm mf, 1 fm bf #. Upprepa # - # varvet ut.
Varv 9: 96 fm bf.
Varv 10: 96 fm bf.
Upprepa varv 4-10 ytterligare 4 gånger, totalt 5 rutor på höjden.
Virka ytterligare 1 varv fm med bottenfärgen. Virka därefter 24 fm, 10 lm ögla för  
knappen, 72 fm.
Näst sista varvet: 24 fm, ca 14 fm runt öglan, 72 fm. Avsluta med 1 varv smygmaskor 
runt öppningen. Tag av garnet och fäst alla trådar.
Sticka en snodd av garnet. Använd strumpstickor 4mm: Lägg upp 6 m, lämna ca 30 cm 
tråd för montering av snodden. Sticka 6 rm och skjut sen maskorna till andra änden av 
stickan och sticka 6 rm. Upprepa tills snodden har önskad längd ca 120 cm. Maska av, 
lämna ca 30 cm tråd för montering. Sy fast snodden och en fin knapp.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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Väska 1 

Adlibris Bomull 8/4 Black

 Adlibris Bomull 8/4 Navy Blue 

 Adlibris Bomull 8/4 Pink Sorbet

 Adlibris Bomull 8/4 Sea green   

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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MATERIAL:  
Adlibris Felting Wool 100g Orange Rust A126 & Beige Melange A124. Stickor nr 10. Det 
går åt ca 60 g garn för en grylapp. 

INSTRUKTIONER : 
Väldigt enkelt och snabbt projekt som passar perfekt för nybörjaren. 

Lägg upp 40 maskor på stickor nr 10. Rätsticka 4 varv av varje färg tills arbetet mäter 
ungefär 35 cm och är kvadratiskt. Maska av och fäst ändarna ordentligt.

Tvätta arbetet i maskin med tvättmedel fritt från enzym och optiskt blekmedel i  
40 grader med centrifugering. 

Forma till det blöta arbetet till önskad form. Låt torka plant. Fäst en ögla i ena hörnet 
för upphängning. Vi valde en i mjukt skinn som syddes fast i ena hörnet. Det går även 
bra att göra en ögla i samma garn innan grytlappen tovas.  
 
Det färdiga arbetet mäter ungefär 25x25 cm.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

RANDIG GRYTLAPP I FELTING WOOL 

0015
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MATERIAL:  
Adlibris Organic Cotton Medium Blue A403 (1 nystan). Stickor nr 4.

INSTRUKTIONER: 
 
Lägg upp 66 maskor på sticka nr 4. Lyft den första maskan avigt och sticka alltid  
den sista maskan rät på varje varv för att få fina kanter. 

Varv 1: Lyft av 1 m avigt. Sticka *1 rm, 3 am*, upprepa varvet ut. Sista maskan  
stickas rät. 
Varv 2: Lyft av 1 m avigt. Sticka 1 varv, *1 rm , 3 am* upprepa till det är 3 m kvar.  
Sticka 2 am och sista maskan rät.  Upprepa varv 1 och 2 tills arbetet uppnått 
önskad längd. 

Tips! Spara lite av tråden när du maskar av så kan du virka en ögla med luftmaskor i  
det ena hörnet.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

SOMMARTRASA I ORGANIC COTTON

0033
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MATERIAL:  
Adlibris Organic Cotton Grey Green A413 (1 nystan). Stickor nr 4

INSTRUKTIONER: 
Lägg upp 60 maskor på stickor nr 4. Sticka de 4 första och sista maskorna med 
mosstickning på varje varv för att få en fin kant (Mosstickning: 1 rm, 1 am- nästa 
varv rät maska över avig maska, avig maska över rät) 

Rutmönster:  
Varv 1: 4 maskor mosstickning, *4 rm, 4 am* upprepa tills du har 4 maskor kvar 
som stickas med mosstickning. 
Varv 2: 4 maskor mosstickning, *4 am, 4 rm* upprepa tills du har 4 maskor kvar 
som stickas med mosstickning.
Varv 3: som varv 1 
Varv 4: som varv 2
Varv 5: som varv 1
Varv 6: 4 maskor mosstickning, *4 rm, 4 am*
Varv 7: som varv 2
Varv 8: som varv 1
Varv 9: som varv 2
Varv 10: som varv 1

Nu får du räta maskor över aviga maskor och aviga maskor över räta. Upprepa 
detta så att varje ruta består av 4 maskor på bredden och 5 varv på höjden.  
Avsluta efter en färdig ruta och maska av löst. 

Tips! Sticka om du vill en kant med mosstickning (4 varv) överst och nederst på för att få en 
kant runt hela arbetet. Spara lite av tråden när du maskar av så kan du virka en ögla med 
luftmaskor i det ena hörnet.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

RUTIG DISKTRASA I ORGANIC COTTON

0034
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MATERIAL:  
Adlibris Organic Cotton Grey Green A413 (1 nystan). Stickor nr 4

Förkortningar: 
rm = rät maska                             
am = avig maska

INSTRUKTIONER: 
Mönstret består av 3 rm, 3 am, som på rätsidan förskjuts 1 steg åt vänster,  
samt en kantmaska i vardera sida, dessa skrivs inte ut i beskrivningen nedan.
På avigsidan stickas rm över rm och am över am (varv 2, 4, 6 och 8)
Lägg med sticka nr 4 upp 50 m.

Varv 1; Sticka 3 rm, 3 am varvet ut och lyft sists m avigt med garnet framför 
arbetet, gäller sista m på samtliga varv.
Första m stickas sedan rät på samtliga varv. 

Nu förskjuts mönstret 1 steg åt vänster
Varv 3; Börja varvet med 1 am och fortsätt sedan med 3 rm, 3 am, varvet  
avslutas med 2 am.
Varv 5; Sticka 2 am och sedan 3 rm, 3 am, varvet avslutas med 1 am.
Varv 7; Sticka 3 am och sedan 3 rm, 3 am, varvet avslutas med 3 rm.
Fortsätt på samma sätt tills arbetet mäter 24 cm, maska av och fäst trådarna.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

TVÄRRANDIG DISKTRASA I ORGANIC COTTON
Mönster: Maria Rysjö 

0038
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MATERIAL:  
Adlibris Summer Cake Sunrise B131 (1 nystan). Virknål nr 4.

Förkortningar: 
sm = smygmaska
lm = luftmaska
fm = fast maska
hst = halvstolpe                                                                          
st = stolpe

Mått:
Botten 17 cm 
Öppning ca 52 cm
Axelband ca 56 cm                                      
Omkrets ca 60 cm
Höjd ca 26 cm

Obs! Kassen är mycket töjbar så måtten är enbart en fingervisning i slätt läge.

INSTRUKTIONER: 
Virka med angiven nål 5 lm och slut till en ring med en sm i första lm.
Varv 1. Virka 10 st runt ringen. 1:a stolpen = 3 lm, gäller samtliga varv med st.
Varv 2. Gör 2 stolpar i varje stolpe. Tag ihop varvet med en sm i 3:e lm i första st. 20 st
Varv 3 Gör 2 st i första stolpen och sedan i var annan st varvet ut. 30 st
Varv 4 -9 Fortsätt öka med 10 st per varv, det blir 1 st mer mellan ökningarna 
per varv, tills du har 90 st.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

VIRKAD NÄTKASSE I SUMMER CAKE 
Mönster: Maria Rysjö

0040
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

Gör ett varv med luftmaskbågar, 6 lm per båge och fäst med fm i var tredje  
stolpe. Fäst sista luftmaskbågen med en fm runt den första luftmaskbågen. 
30 luftmaskbågar runt botten.
Fortsätt göra bågar och fäst med en fm runt nästa båge i 22 varv.

Det kommer inte att synas om du inte slutar på exakt samma ställe i varvet där du började.

Övre kant:
Börja direkt utan att ta av garnet när du virkat ditt sista varv med luftmaskbågar.
Börja varvet med 3 lm som ersätter den första st.
Virka 2 respektive 3 stolpar i bågarna, varvet runt. 75 st.
Virka 2 varv med halvstolpar, börja varje varv med 2 lm som ersätter den första hst.

Axelband:
Börja direkt utan att ta av garnet när du virkat ditt sista varv på den övre kanten.
Börja varje varv med 2 lm som ersätter den första hst.
Virka axelbandet med 7 halvstolpar fram och tillbaka till önskad längd.

Fäst på valfritt sätt på motsatt sida. Fäst alla trådar.

Tips; du kan enkelt justera storleken på kassen för att passa dina behov. 
Gör färre varv med ökningar i botten om du vill ha en mindre kasse eller  
fortsätt ökningarna i botten på samma sätt om du önskar en större storlek. 
Antalet luftmaskbågar och varv uppåt kan du anpassa efter önskemål, 
ju fler bågar desto mer töjbar kasse.

OBS! Om du gör en större modell kommer uträkningen på mängden garn inte att stämma.

0040
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MATERIAL:  
Adlibris Organic Cotton Off white A419 (2 nystan), Pink Heather A409 (2 nystan)  
Grey Green A413 (1 nystan). Rundsticka nr 3 och 4, 60 cm

Förkortningar: 
rm = rät maska                             
am = avig maska
mk = markör

Mått:
Bottenplatta ca 18x20                                       
Omkrets ca 84 cm
Höjd ca 30 cm

INSTRUKTIONER: 
Börja sticka bottendelen med färg 3 och st nr 3.
Lägg löst upp 40 m, detta för att bottens alla fyra sidor ska bli lika elastiska.
Sticka slätstickning i ca 18 cm. Maska av.
Nu stickas väskan i ränder om 2 varv med färg 1 och färg 2.
Byt till färg 1 och plocka upp maskor runt om och sticka 2 varv runt.
Byt till stickor nr 4 och öka jämt fördelat antalet m till 150.
Fortsätt arbetet i slätstickning.

När arbetet mäter ca 26-27 från bottenplattan sätts 4 mk såhär:
Sätt mk 1 vid 1:a m på varvet, 42 m mellan mk1 och mk2, 33 m mellan mk2 och 
mk3, 42 m mellan mk3 och mk4 och 33 m mellan mk4 och mk1.
Minska 14 maskor (4 m i partierna med 42 m och 3 m i partierna med 33 m)

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

RANDIG SHOPPINGVÄSKA ORGANIC COTTON
Mönster: Maria Rysjö

0039
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
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Fortsätt slätstickning i 8 varv, randa med färg 1 och 2 som tidigare.
Anpassa så att du stickat 2 varv med samma färg.

Sätt de 38 m mellan mk1 och mk2 på en hjälpsticka/tråd.
Maska stramt av de 30 m mellan mk2 och mk3.
Sätt nästa 38 m på en hjälpsticka/tråd och maska på  
samma sätt av resterande 30 m mellan mk4 och mk1

Börja forma axelbanden, ett i taget, så här:
Ta tillbaka maskorna från hjälpstickan. Sista maskan lyfts avigt på varje  
varv och stickas rät på nästa. Minskningarna görs innan för dessa m.
Sticka 1:a m rät, sticka ihop nästa 2 maskor. Sticka tills det återstår 3 m, sticka 
ihop nästa två genom den bakre maskbåden. Vänd och sticka avigt tillbaka.

Fortsätt minska på räta varvet tills det återstår 10 m.
Sticka nu ränder som tidigare i ca 43 cm.
Gör nya ihoptagningar enligt tidigare, tills det är 4 m kvar, sticka ihop 2 och 2. 
Sticka ihop dessa 2 m och drag tråden igenom.

Sticka andra axelbandet likadant.
Gör sedan en dubbelknut med de två axelbanden på anpassat avstånd.
Fäst alla trådar.

0039
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MATERIAL:  
Adlibris Organic Cotton Medium blue A403 (4 nystan), Navy blue A404 (2 nystan) Virknål nr 3 

Förkortningar: 
lm = luftmaska                             
fm = fast maska
sm = smygmaska

Mått: ca 35 x 35 x 6 cm

INSTRUKTIONER: 
Lägg med kontrastfärgen upp 70 luftmaskor och vika fram och tillbaka med fasta makor, 
fortsätt fram och tillbaka tills arbetet mäter 6 cm.

Börja virka runt botten med fasta maskor, i varje hörnmaska görs det 2 maskor (70  
maskor på långsidan och 14 längs kortsidan). Virka runt tills arbetet mäter 9 cm.

Byt till huvudfärgen och virka på samma sätt tills arbetet mäter 31 cm från botten. Sätt  
1 markör i mitten av vardera kortsida för att mäta ut för handtag. 

Virka 16 m på varje sida om markörerna och virka 60 luftmaskor där emellan, det  
hoppas över 45 m. På nästa varv virkas det fasta maskor igen, i fm i varje lm på varvet 
innan. Virka totalt 10 varv över handtagsdelen. 

Avsluta varvet med några smygmaskor i maskorna på varvet innan för att få ett jämnt 
avslut. Fäst alla trådar.

Gör 2 tofsar i konstarsfärgen och en tvåfärgad snodd som sedan fästs runt handtaget.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

VÄSKA TON-I-TON I ORGANIC COTTON
Mönster: Maria Rysjö
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MATERIAL:  
Socki Stonewash B115 100g (1 nystan), rundsticka 5.

INSTRUKTIONER :  
Mössa med enkel pärlresår 
Lägg med rundst 5 löst upp 90 m 

Sticka 10 v pärlresår så här :
V 1, 1 rm och 1 am varvet ut. 
V 2, räta maskor varvet ut
Upprepa dessa 2 varv 5 gånger. 
Fortsätt slätstickning i 12-13 cm. 
Fördela arbetet i 6 delar, 15 m i varje, och sätt markörer.  
Sticka ihop 2 m efter varje markör på vartannat varv 7 gånger.  
Byt till strumpstickor när det behövs. Fortsättmed ihoptagningar  
på varje varv tills1 2 m kvar.  
Drag garnet igenom och fäst.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

MÖSSA MED ENKEL PÄRLRESÅR  
I SOCKI STONEWASH

0027
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Knit it!
MÖSSA MED FLÄTOR I ALPACA CLOUD

Mönster: Maria Rysjö

MATERIAL
1 nystan 50g Caribbean blue A268 eller Brown bear A282.
Rundsticka 5,5 40 cm, strumppsticka 5,5, flätsticka/hjälpsticka.

Storlek: Barn 8-10 år (Dam)

FÖRKORTNINGSLISTA  MÅTT  
rm = rätmaska   Omkrets 38 (42) cm
am = avigmaska   Höjd 21 (23) cm  

DIAGRAM
X = am på rätsidan, rm på avigsidan

 
= sätt 3 maskor på flätstickan och 
håll framför arbetet, sticka 3 maskor. 
Sticka de 3 maskorna från flätstickan.

0058

Börja här 
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Please share your knits with us! #createwithadlibris
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INSTRUKTIONER 
Lägg med rundsticka 5,5 upp 80 (88) m och sticka 1 varv am. 

Sticka 6 rm och 2 am i 3 varv och sticka sedan enligt diagrammet. 

När arbetet mäter 18,5 (19) cm, eller anpassat 2 varv innan nästa fläta, minska såhär
Sticka 2 rm tillsammans, sticka 2 rm och 2 rm tillsammans i bakre maskbågen, 2 am, 
varvet runt. 

Sticka 1 varv.

Gör nästa fläta över de 4 rm, 2 am som nu är kvar. Sätt 2 maskor på flästicka och håll 
framför arbetet, sticka 2 maskor. Sticka de 2 maskorna från flätstickan, 2 am. 

Fortsätt med minskningen nedan för storlek barn (upprepa fläta över 4 maskor på 4:e 
varvet för storlek dam, innan minskningarna nedan)

Sticka 1 varv.

Sticka ihop de aviga maskorna varvet runt.

Minskning: 
På nästa 2 varv minskas det ytterligare genom att sticka ihop de räta maskorna 2 och 2.

Sticka ihop alla maskor 2 och 2, drag garnet igenom och fäst tråden.
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MATERIAL 
Adlibris Felting Wool 200g (2 nystan) Mustard Yellow A102 eller Green A125. 

Rundsticka 8 mm 60 cm och strumpstickor 8 mm.

Förkortningar:                                  
rm = rät maska                            
mk = markör

Storlek: Dam 36-38 (Herr 40-42) 

Tofflan är tovad i 40 grader på standardprogram i 60 minuter, krympmån ca 30%

Mått i cm före och efter tovning:
Längd                    31 (37)      23 (26)
Höjd vid häl       20 (21)      13,5 (14)
Höjd vid vrist      16 (16,5)      12 (12,59) 

Tofflan stickas från hälen fram och tillbaka på sticka och från vristen runt på 
strumpstickor.

Tova i maskinen: Jag har tovat tofflorna i ett standard tvättprogram på 40 grader i 60 
min med 1200 varv centrifugering och 1 msk vanligt tvättmedel. Tänk på att tovningen 
är väldigt individuell på olika maskiner så prova dig fram. Krympmån ca 30%.

Jag har valt en mindre sticka än angivet för garnet för att få ett tätare resultat.

Tips: Gör en provlapp och tova i din maskin, det kan skilja från maskin till maskin hur  
mycket garnet tovas. 

Tips 2: Ett naturfärgat garn kan tova och krympa mer än ett färgat garn.

Tips 3: Tofflan är formbar innan den torkar efter tovning och går då att justera i storlek.
 

FILTADE TOFFLOR I FELTING WOOL 
Mönster: Maria Rysjö
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INSTRUKTIONER
Lägg med rundsticka upp 44 (48) m.

Sticka rätstickning fram och tillbaka i 11 (12) cm.

Minska sedan såhär: Sticka 2 rm, 2 rm ihop, 2 rm och 2 rm ihop. 

Sticka tills det är 8 m kvar på stickan och sticka 2 rm ihop, 2 rm, 2 rm ihop och 2 rm.
Vid 13 (14) cm upprepas minskningen.

När arbetet mäter 15 (17) cm stickas arbetet ihop på rundstickan, eller byt till 
strumpstickor.

Där varvet börjar blir nu mitt på tofflan.

Fortsätt sticka rätstickning med 1 varv rm och ett varv am.

Upprepa minskningen ytterligare en gång på var sida om skarven mitt på tofflan.

Vid 26 (32) cm sätt 2 markörer i vardera sida för att börja minska för tån. 16 (18) m på 
ovansida och undersida.

Minska sedan för tån såhär:
Sticka till 3 m innan markören, sticka ihop 2 m, sticka 1 m
Sticka 1 m, sticka ihop 2 m, upprepa vid nästa markör.
Fortsätt minska på vart annat varv 4 (5) gånger.
Sticka sedan ihop resterande m 2 och 2. 

Drag tråden igenom och fäst garnet.

Lägg uppläggningskanten kant i kant och sy ihop för hälen.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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MATERIAL 
Rund korg: 3 nystan Dark Green A100
Fyrkantig korg: 2 nystan Light Grey Melange A113

Virknål nr 10

Förkortningar:                                  
hst = halvstolpe                            
sm = smygmaska
mk = markör

Bottenplatta:
Rund korg: ca 35 cm, tovad 28 cm
Fyrkantig korg: 26x26 cm, tovad 
                                      
Höjd: 
Rund korg: ca 12 cm, tovad 10 cm
Fyrkantig korg: 12 cm, tovad 8 cm

Tova i maskinen: Jag har tovat korgarna i ett standard tvättprogram på 40 grader i 60 
min med 1200 varv centrifugering och 1 msk vanligt tvättmedel. Tänk på att tovningen 
är väldigt individuell på olika maskiner så prova dig fram. Den runda korgen förde jag 2 
gånger för att få rätt stadga. 

Tips: Skarva garnet genom att dra isär fibrerna något och lägga 2 garnändar om lott och gnugga 
ihop dom.

Tips 2: Dra och forma korgen till rätt form i vått tillstånd direkt efter tovningen.

FILTAD KORG I FELTING WOOL 
Mönster: Maria Rysjö

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris

0069



32

INSTRUKTIONER RUND KORG
Virka med dubbelt garn och virknål nr 10 4 luftmaskor och slut till en ring.

Varv 1. Virka 6 fm runt ringen och avsluta med en sm i första fm, detta görs  
på varje varv.Börja varje varv med en luftmaska för att komma upp i nivå på nästa  
varv, räknas inte in i antalet maskor.

Varv 2. Virka 2 fm i varje m. totalt 12 m

Varv 3. Virka 2 fm i varannan m. totalt 18 m

Varv 4-14. Fortsätt öka 6 fm per varv, det blir 1 maska mer mellan ökningarna.  
Totalt 84 m.

Börja nu virka runt utan ökningar för kanten. Totalt 12 varv utan ökningar. 

INSTRUKTIONER FYRKANTIG KORG
Virka med dubbelt garn och virknål nr 10 4 luftmaskor och slut till en ring.
Varv 1. Virka 8 hst runt ringen och avsluta med en sm i första fm, detta görs på  
varje varv.

Sätt 1 mk i varannan m för att markera hörnen.
Börja varje varv med en luftmaska för att komma upp i nivå på nästa varv, räknas  
inte in i antalet maskor.

Varv 2. Virka 1 hst, virka 2 hst, 1 lm, 2 hst, i hörnmaskan, 1 hst. Upprepa längs varje 
sida. Totalt 20 hst

Varv 3. Virka 2 hst,* virka 2 hst, 1 lm, 2 hst i lm från föregående varv, hoppa över 1  
hst och virka 3 hst till nästa hörn*. Upprepa *-* 3 gåner och avsluta med att virka  
2 hst, 1 lm, 2 hst i lm från föregående varv, slut varvet med en sm. Totalt 28 hst. 

Varv 4-7 Fortsätt öka 8 hst per varv, det blir 2 hst mer mellan hörnen. Totalt 56 
hst. Börja nu virka runt med hst utan ökningar för kanten. Totalt 60 m, fortsätt  
uppåt i 6 varv.

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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MATERIAL 
Garnåtgång: 2 nystan Felting Wool White A116. Stickor nr 10

Förkortningar:                                  
rm = rät maska                            
am = avig maska

Mått:
Före tovning 30 x 31 cm Efter tovning 22 x 22 cm 

Tova i maskinen: Jag har tovat korgarna i ett standard tvättprogram på 40 grader i 60 
min med 1200 varv centrifugering och 1 msk vanligt tvättmedel. Tänk på att tovningen 
är väldigt individuell på olika maskiner så prova dig fram. Den runda korgen förde jag  
2 gånger för att få rätt stadga. 

Tips: Skarva garnet genom att dra isär fibrerna något och lägga 2 garnändar omlott och gnugga ihop 
dom.

Tips 2: Dra och forma arbetet till rätt form i vått tillstånd direkt efter tovningen.

INSTRUKTIONER FYRKANTIG KORG
Lägg med dubbelt garn upp 25 m och sticka 3 varv rm.
Sticka de 3 första maskorna och de 3 sista maskorna räta på alla varv. 
Sticka slätstickning över resterande 19 m i mitten. 
Sticka tills arbetet mäter 29 cm och avsluta med 3 räta varv.  
Maska av och fäst garnet.

FILTAT GRYTUNDERLÄGG/GRYTLAPP  
I FELTING WOOL 

Mönster: Maria Rysjö

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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MATERIAL 
Garnåtgång: 3 nystan Red A120 + rest av White A116. Rundsticka och strumpstickor nr 
7, jag har valt att gå ner i stick-storlek för att få en tätare och stabilare stickning.

Stickfasthet: 13 m på 10 cm.

Förkortningar:                                  
rm = rät maska                            
am = avig maska

Mått: Skaftet är 29 cm brett och 50 cm långt. Foten mäter 40 cm från hälen 

Tova i maskinen: Jag har tovat korgarna i ett standard tvättprogram på 40 grader i 60 
min med 1200 varv centrifugering och 1 msk vanligt tvättmedel. Tänk på att tovningen 
är väldigt individuell på olika maskiner så prova dig fram. Den runda korgen förde jag  
2 gånger för att få rätt stadga. 

Mönster: Börja vid pilen och upprepa 6 gånger per varv.

(JÄTTE)JULSTRUMPA I FELTING WOOL  
Mönster: Maria Rysjö

Please share your knits with us! #createwithadlibris
©Adlibris
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INSTRUKTIONER
Lägg med White upp 72 maskor på rundsticka nr 7 och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 cm. 
Byt till Red och sticka 3 varv slätstickning innan du stickar mönstret 1 gång på höjden.
Fortsätt med slätstickning tills arbetet mäter 40 cm. Sätt hälften, 36 m, på en tråd och 
sticka hälen fram och tillbaka över resterande 36 m i 14 cm.

Börja formningen av hälen på rätsidan så här:                 
Sticka tills det återstår 7 m på stickan, lägg garnet framför arbetet och lyft nästa maska 
till höger sticka. Lägg tillbaka garnet och sätt tillbaka den lyfta maskan på vänster sticka. 
Vänd arbetet och sticka am.  När det är 7 maskor kvar på stickan lägg garnet framför 
arbetet och lyft nästa maska till höger sticka. Lägg tillbaka garnet och sätt tillbaka den 
lyfta maskan på vänster sticka. Vänd arbetet och sticka rm tillbaka. 

Upprepa detta moment och sticka tills det är 1 maska mindre till kanten på varje varv 
tills det återstår 1 maska, denna maska stickas som vanligt utan vändning. 

Plocka upp 5 maskor längs kanten på hällappen på vardera sida. Sticka ett varv räta,  
sedan minskas det för att forma hälkilen på vartannat varv på varje sida om hälen så 
här: Sticka undersidan av sockan. Sticka tills det återstår 3 maskor på stickan. Sticka 
ihop 2 maskor räta och sticka sista maska. Sticka ovansidan på sockan. Sticka första 
maskan, lyft en maska som om den skulle stickas avig och dra över nästa maska. 

Försätt minskningarna tills det är 72 m kvar på stickan.

Fortsätt slätstickning i 12 cm.

Sticka de 2 maskorn på undersidan foten rät, sticka ihop nästa 2 mackor. Fortsätt med 
rm tills det återstår 4 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 4 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 varje varv tills det är 20 m kvar. 
Sticka ihop 2 o 2 på 2 varv. 

Ta av garnet och dra igenom resterande maskor. Fäst alla trådar.

Upphängning
Tag av 1 tråd i vardera färg ca 150 cm.
Lägg garnet dubbelt och sno garnet, tvinna sedan ihop snodden. 
Fäst mitt bak på strumpan.

0071


