2646

Strong, 40% alpacka, 40% ull, 20% polyamid
Storlek:
2-4
Garnåtgång: 1

(6-8)
(2)

10-12 år (dam) herr
2
(2)
3 nystan

Sockor till hela familjen
STRONG, 40% alpacka, 40% ull, 20% polyamid
2646
Storlek:

2–4 (6–8) 10–12 år (dam) herr

Garnåtgång:

1

Strumpstickor:

Svarta Fåret 3 mm

(2)

2

(2)

3

nystan

Masktäthet: 24 m slätstickning på st 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till
grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor.
Lägg upp 48 (52) 56 (60) 64 m på strumpst 3. Fördela m jämnt på 4 stickor. Sticka runt i resår, 2 rm, 2 am i 12 (14)
17 (19) 21 cm. Sticka därefter runt i slätst (alla v räta), minska 8 m jämnt fördelat på 1:a v. Minskn görs genom
att sticka 2 m tills rätt i alla aviga fält = 40 (44) 48 (52) 56 m. Sticka därefter hälen.
Häl: Sticka fram och tillbaka. Sticka 4½ (5) 5 (6) 7 cm slätst på 1:a och 2:a stickan över de 20 (22) 24 (26) 28
m, lyft 1:a m på varvet hela tiden. (Låt de rest m på 3:e och 4:e stickan vila). Fortsätt sticka fram och tillbaka på
1:a och 2:a stickan i slätst och gör vändningar och minskn enl följ: Sticka till det återstår 5 (6) 6 (7) 8 m på räts,
vänd, sticka till det återstår 5 (6) 6 (7) 8 m på avigs. Vänd och sticka fram till 1 m innan vändningen på räts, lyft
denna m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade. Vänd och sticka fram till 1 m innan vändningen på avigs, sticka 2 m tills avigt. Fortsätt att minska 1 m på var sida om hålet tills alla sidm är avm. Plocka därefter upp
9 (11) 12 (13) 15 m på var sida om hälen = 48 (54) 60 (64) 70 m.
Foten: Sticka runt i slätst över alla m. På 1:a v stickas maskorna som är upplockade utmed hälen, rätt i bakre
maskbågarna. Minska samtidigt 1 m i var sida vartannat v tills det återstår 46 (48) 52 (54) 56 m på v. Minskn görs
genom att sticka de 2 första m på hälen tills rätt bakifrån (= på vänster sida av strumpan) och de 2 sista m på hälen
rätt tills. Sticka till foten mäter 13 (15) 18 (21) 23 cm (eller önskad längd, hoptagn för tå = ca 3 cm).
Hoptagn för tårna: X 1 rm, sticka 2:a och 3:e m tills rätt, sticka till det återstår 3 m på stickan och sticka 2 m tills
rätt bakifrån, 1 rm X. Upprepa X – X på de andra 3 stickorna = 8 m minskade på v. Upprepa dessa minskn först
vart 3:e v 2 ggr och därefter vartannat v tills det återstår 14 (16) 12 (14) 16 m på v. Sticka därefter 2 och 2 m tills
rätt v ut. Ta av garnet och drag tråden genom de resterande m, fäst väl. Sticka den andra strumpan lika.
Design och beskrivning:
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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