
 

 

 

 

 

Sockor med falska flätor 

 
Sockans skaft och ovandel mönster-
stickas i ett enkelt ribbmönster med 
falska flätor, hällappen stickas för-
stärkt genom att varannan maska lyfts 
på rätsidans varv.  
 
Garn: Opal sockgarn 
Strumpstickor: 2,5 mm 
 

Lägg upp 72 m och fördela dem på 4 
stickor (=18 m per sticka).  
 
Sticka resår 1 vriden rät, 1 avig i 10 
varv, avsluta med att sticka ett rätt 
varv och minska 1 m i början och 
 slutet av varje sticka (=16 m per 
sticka).  
 
 
 
 

Fortsätt enligt mönstret och upprepa rapportens fyra varv 12 ggr (upprepa alltid mellan markeringarna *-*). 
 
Mönster (delbart med 4) 
Varv 1: *1 a, 2 r, 1 a* 
Varv 2: *1 a, 1 r, 1 omsl, 1 r, 1 a* 
Varv 3: *1 a, 3 r, 1 a* 
Varv 4: *1 a, (lyft 1 r, sticka 2 r, dra den lyfta m över de två stickade), 1 a* 
 
Hällappen stickas fram och tillbaka över hälften av maskorna. Sticka ett rätt och ett avigt varv över hällappens 
32 m. Sticka hällappen förstärkt genom att lyfta varannan m på rätsidan enligt följande (upprepa *-*): 
 

Varv 1(RS): *lyft 1 m rätt, 1 r* 
Varv 2 (AS): *lyft 1 m avigt, sticka hela varvet avigt* 
När det finns 16 lyftade m i var sida av hällappen (=32 v stickade) formas hälen under foten genom att mas-
korna delas in i tre delar, 12+8+12 m. 
 
Varv 1(RS): Sticka 19 r, 2 r tills vridet, 1 r, vänd 
Varv 2(AS): Lyft 1 m avigt, sticka 8 a, 2 a tills, 1 a, vänd 
Varv 3: Lyft 1 m rätt, sticka 9 r, 2r tills vridet, 1 r, vänd 
Varv 4: Lyft 1 m avigt, sticka 10 a, 2 a tills, 1 a, vänd 
Fortsätt sticka ihop föregående varvs lyfta m med nästa m så att delen i mitten ökar med en m varje varv. 
Sista varvet stickas: 19 a, 2 a tills = 20 m på stickan. 
 

Sticka över hälens 20 m + plocka upp 16 m i de lyftade maskorna i sidan av hällappen. Sticka mönster över de 
två stickorna som bildar ovansidan. Plocka upp 16 m i hällappens andra sida + ytterligare 10 rm från hälens m. 
Nu stickas återigen runt på alla fyra stickorna och varven börjar och slutar mitt under foten. Det finns 25 m 
vardera på st 1+4 och 16 mönsterm vardera på st 2+3. Minska i slutet av st 1 genom att sticka fram till det är 
3 m kvar på sticka 1; 2 r tills, 1 r. Minska i början på st 4 genom att (lyfta 1 m, sticka 1 r, dra den lyfta över). 
Upprepa dessa minskningar vartannat varv tills det åter finns 16 m vardera på alla stickor. 
 
När det är ca 5 cm kvar till toppen av stortån slutar mönsterstickningen på ovansidan och alla m stickas i slät-
stickning (avsluta med mönstervarv 4). Minska 1 m i slutet av st 1+3 och i början av st 2+4 vartannat varv tills 
det finns 8 m på varje sticka. Minska varje varv tills det finns 4 m kvar på varje sticka. Sy ihop dessa maskor 
till en platt tå. 
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