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38-39: Ca 60 g
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RAGGSOCKOR I MINIRAGGI

MiniRaggi (75% Ren Ny Ull, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 420 m)
Gästrike 1 tr
Barn 22-24 (25-27) 28-30 (31-33) 34-36 (37-38)
Dam 38-39 (40-41)
Herr 42-43 (44-45)
Nr 2 och 2.5
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Ca 40(40)40(50)50(60) g
Ca 60(70) g
Ca 80(100) g
Ingalill Johansson
Järbo Garn
28 m och 40 v slätstickning med stickor nr 2.5 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast,
byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

BARN

Lägg med st 2 upp 48(52)52(56)56(60) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 12(13)13(14)14(15) m på varje sticka.
Sticka resår 2 rm, 2 am i 8(8)10(10)12(12) cm. Efter resåren byter man till strumpst 2.5 och slätst. Sticka 2 v. På nästa v
stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 18(18)20(20)24(24) v. På nästa v rätsidan stickas:
15(16)16(17)17(18) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am
vänd, lyft 1 m, 8 rm 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 9 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta
sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 11(13)15
(15)17(17) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen sticka rest m från hälen
samt plocka upp 11(13)15(15)17(17) m på vänster sida om hälen. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man
minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan
och de 2 första m tills rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 44(48)48(48)52(56)
återstår. Fördela de resterande m. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(12)14(16)18(20) cm. Nu stickas för tån: På den
1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. På den 2:a och 4.e stickan stickan
1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta minskningsv vartannat v tills det återstår 12(120)12(16)16(16) m
på stickorna. RAK TÅ: För över m på 2 st. Stick ner båda st i hålet och vänd arb. ut och in så att du får avigsidan ut. Tag en m
från var st och sticka ihop dem till en m, gör likadant med nästa m, lyft över den först stickade m, upprepa tills m tar slut.
Ta av garnet och fäst trådatna. RUND TÅ: Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

DAM

Lägg med st 2 upp 64(68) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 16(17) m på varje sticka. Sticka resår 2 rm, 2 am
i 14 cm. Efter resåren byter man till strumpst 2.5 och slätst. Sticka 2 v. På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka
över 1:a och 4:e stickan. Sticka 26(28) v. På nästa v rätsidan stickas: 19(20) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm
vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 8 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 9 am
2 am tills, 1 rm, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna
tar slut. Plocka på nästa v upp 18(19) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen sticka
rest m från hälen samt plocka upp 18(19) m på vänster sida om hälen 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar
man minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a
stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 60(64) m återstår
Fördela de resterande m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 20(21) cm. Nu stickas för tån: På
den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. På den 2:a och 4.e sticka
stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta minskningsv vartannat v tills det återstår 20(20) m
på stickorna. RAK TÅ: För över m på 2 st. Stick ner båda st i hålet och vänd arb. ut och in så att du får avigsidan ut. Tag en m
från var st och sticka ihop dem till en m, gör likadant med nästa m, lyft över den först stickade m, upprepa tills m tar slut.
Ta av garnet och fäst trådatna. RUND TÅ: Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

HERR

Lägg med st 2 upp 72(72) m och fördela dem på 4 strumpstickor med med 18(18) m på varje sticka. Sticka resår 2 rm
2 am i 16 cm. Efter resåren byter man till strumpst 2.5 och slätst. Sticka 2 v. På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka
över 1:a och 4:e stickan. Sticka 30 v.På nästa v rätsidan stickas: 21(21) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd,
yft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1m, 8 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 9 am, 2 am
tills, 1 rm, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar
slut. Plocka på nästa v upp 20(21) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st
sticka rest m rån hälen samt plocka upp 21(21) m på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v
börjar man minska på 1:a och 4:e sticka enl. följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rät
på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 66(68)
återstår. Fördela de resterande m på stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 22(23) cm. Nu stickas för tån: på den 1:a
och 3:e stickan stickar man tills 3 återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. På den 2:a och 4.e stickan stickas 1 rm,
2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta minskningsv vartannat v tills det återstår 24(24) m på stickorna.
RAK TÅ: För över m på 2 st. Stick ner båda st i hålet och vänd arb. ut och in så att du får avigsidan ut. Tag en m från var
st och sticka ihop dem till en m, gör likadant med nästa m, lyft över den först stickade m, upprepa tills m tar slut.
Ta av garnet och fäst trådatna. RUND TÅ: Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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