Grundmönster tunna sockor
Foto och beskrivning: Heléne Wallin 2010

Sockorna på bilden är stickade av en härva handfärgat Opalgarn, 425 m/100 g, ”Opal Handgefärbt”.

Material
Strumpstickor 2,5 mm och sockgarn med löpmeter 400 m/100 gram.
Kommentar: Använd gärna strumpstickor av trä som inte glider ur maskorna lika lätt som metallstickor.

Storlek
Damsocka, medium
Stickfasthet
26 – 28 m slätstickning på st 2,5 = 10 cm
Uppläggning
Lägg upp 64 maskor och fördela på fyra strumpstickor 16/16/16/16.
Resår
Sticka 10 varv resår [1 r, 1 a].
Kommentar: Jag tycker själv att det är fint att sticka de räta maskorna i resåren vridna, dvs i bakre maskbågen.

Skaft
Byt till slätstickning, dvs sticka bara räta maskor runt på strumpstickorna. Sticka till skaftet ar ca 1215 cm (eller så långt eller kort du vill ha det).
Kommentar: Jag föredrar att inte sticka hela skaftet i resårstickning för att få ett slätt skaft. Stickar
du med ett självrandande garn syns mönstret bättre.

Hällapp
Hällappen stickas fram och tillbaka över hälften av maskantalet, dvs 32 m. Detta moment blir enklast
om du sätter samman maskorna från två stickor på en sticka - lägg den överflödiga stickan åt sidan så
länge. De andra 32 maskorna kommer inte att stickas under det här momentet, de vilar på sina
stickor under tiden.
**V 1: lyft första m med tråden framför, 30 r, 1 r i bakre maskbågen.
V 2: lyft första m med tråden framför, 2 r, 26 a, 2 r, 1 r i bakre maskbågen.**
Upprepa dessa två varv ** - ** totalt 16 ggr. Du har då stickat 32 varv och det finns 16 lyfta maskor i
var sida av hällappen.
Kommentar: När hällappen som här stickas helt slät tycker jag själv att det är fint med en liten rätstickad rad
ytterst i var sida av den. Den lyfta maskan i början av varje varv är till för att underlätta momentet där maskor
plockas upp i var sida av hällappen.

Vändvarv under hälen
Forma hälen under foten genom att sticka följande 12 varv.
V 1: 19 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, 1 r, vänd.
V 2: lyft 1 m med tråden framför arbetet, 7 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
V 3: lyft 1 m med tråden bakom arbetet, 8 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, 1 r, vänd.
V 4: lyft 1 m med tråden framför arbetet, 9 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
V 5: lyft 1 m med tråden bakom arbetet, 10 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, 1 r, vänd.
V 6: lyft 1 m med tråden framför arbetet, 11 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
V 7: lyft 1 m med tråden bakom arbetet, 12 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, 1 r, vänd.
V 8: lyft 1 m med tråden framför arbetet, 13 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
V 9: lyft 1 m med tråden bakom arbetet, 14 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, 1 r, vänd.
V 10: lyft 1 m med tråden framför arbetet, 15 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
V 11: lyft 1 m med tråden bakom arbetet, 16 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, 1 r, vänd.
V 12: lyft 1 m med tråden framför arbetet, 17 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
Det finns nu 20 maskor på stickan.
Kommentar: Det här är alltid det moment i alla sockbeskrivningar som upplevs som det svåraste att förstå. Men
följ bara instruktionerna varv för varv så kommer du att se hur det tar form. Det här är bara ett av flera olika
sätt att sticka vändvarv under foten, men när du har gjort det har du åtminstone en referens för det här
momentet när du ska följa andra beskrivningar.

Plocka upp maskor
Nu ska maskor plockas upp i var sida på hällappen och rundstickning på fyra stickor återupptas. För
att underlätta är stickorna numrerade från 1 till 4. Börja med att sticka 10 r (hälften av de 20 m som
blev kvar efter vändvarven under hälen) på en tillfällig sticka som sedan kommer att sammanfogas
med sticka 4.
Sticka nr 1: 10 r+ plocka upp 16 m från hällappens sida (26 m på stickan)
Sticka nr 2: 16 r (som varit vilande).
Sticka nr 3: 16 r (som varit vilande).
Sticka nr 4: Plocka upp 16 m från hällappens sida + 10 r från den tillfälliga stickan (26 m på stickan).
Nu börjar och slutar varven mitt under foten.

Nästa varv stickas så här:
Sticka nr 1: 10 r + 16 r i bakre maskbågen.
Sticka nr 2: 16 r.
Sticka nr 3: 16 r.
Sticka nr 4: 16 r i bakre maskbågen + 10 r.
Kommentar: Jag plockar upp maskor från hällappens sidor precis som när man tar upp maskor för en framkant
eller halsringning; stick in stickan genom båda maskbågarna av en kantmaska (en av de lyfta maskorna i sidan),
slå om garnet runt stickan på avigsidan och dra upp en ny maska till rätsidan. Om du tycker att det behövs kan
du plocka upp ytterligare 1-2 maskor i mellanrummet mellan hällappens maskor och sockan, då kommer du att
ha t.ex. 10 r + 17 r på sticka 1 etc. Att sticka de upplockade maskorna vridet på första varvet gör att de inte blir
så glesa.

Minska maskor efter hällapp
På sticka 1 och 4 finns 26 m vardera (eller fler om du plockat upp mer maskor) som ska minskas ner
till 16 m igen, så att varvet återgår till att bestå av 64 m.
Nästa varv stickas så här:
**Sticka nr 1: sticka räta m till det är 2 m kvar på stickan, 2 r tills.
Sticka nr 2: 16 r.
Sticka nr 3: 16 r.
Sticka nr 4: Lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, sticka resten av varvet rätt.
Sticka ett varv utan minskningar.**
Upprepa ** - ** till det åter finns 16 m på samtliga fyra stickor = 64 m på ett varv.
Fot
Sticka runt till det fattas 5 cm till toppen av stortån.
Tå
Sticka minskningar för att forma tån vartannat varv :
**Sticka nr 1: sticka räta m till det är 2 m kvar på stickan, 2 r tills.
Sticka nr 2: lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, sticka resten av varvet rätt.
Sticka nr 3: sticka räta m till det är 2 m kvar på stickan, 2 r tills.
Sticka nr 4: lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över, sticka resten av varvet rätt.
Sticka ett varv utan minskningar.**
Upprepa ** - ** till det finns 10 m på var sticka.
Sticka minskningar på samma sätt som ovanstående varje varv till det finns 4 m kvar på var sticka.
Sätt samman maskorna från ovansidan av foten på en sticka = 8 m, sätt samman maskorna från
undersidan av foten på en sticka = 8 m. Håll stickorna parallellt och sy samman tån med maskstygn.
Kommentar: Bra instruktioner med tydliga bilder på hur man hopfogar öppna maskor med maskstygn finns bl .
på Knitty www.knitty.com – sök på Kitchener stitch.
Jag har ibland också vrängt sockan ut och in och stickat ihop maskorna från de parallella stickorna och
samtidigt maskat av, men detta bildar en kant på insidan av tån som kan upplevas som irriterande. Det bästa
resultatet får man genom att sy ihop tån med maskstygn, dvs stygn som ser ut som stickade maskor.
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