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Crazy-sockor 
med istickshäl 
Du behöver: 

SchoppelWolle Crazy Zauberball, 1 nystan. 

Strumpstickor 2,5 mm, eller den tjocklek 

du behöver för att få 28-30 maskor/10 cm i 

slätstickning. 

Förklaringar: 

r = rät 

vr = vriden rät, stickas i bakre maskbågen 

a = avig 

m = maska 

ssk = "slip, slip, knit". Lyft en maska som om du skulle sticka den rät. Gör samma sak med nästa. För 

sedan tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem i bakre maskbågarna 

Tips! 

När du ska sticka upplockade maskor första gången, sticka dem i den bakre maskbågen. Då blir det 

inte fula hål där. 

Gör så här: 

Lägg upp 60 maskor. 

Slut till en ring och sticka resår 1 vr, 1 a i 10 varv. Övergå sedan till att sticka alla maskor räta. Sticka 

till skaftet på sockan är 15 cm. Sedan stickar du in en tråd i avvikande färg över hälften av maskorna: 

 

Sticka sedan de maskorna igen som vanligt med ordinarie garnet. 

Sticka vidare i slätstickning tills sockan från tråden i avvikande färg mäter ungefär 10-12 cm kortare 

än din fots totala längd. Börja då minska för tån enligt följande (minskningarna börjar här på 

undersidan av sockan): 
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Sticka 1: 1 rät, ssk, resten av maskorna på stickan stickas räta.  

Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät.  

Sticka 3: som sticka 1.  

Sticka 4: som sticka 2. 

Minska på varannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka och sedan på varje varv tills du har 5 

maskor på varje sticka. Avsluta sedan enligt ett av alternativen nedan:  

Alternativ 1: Sy ihop de sista tåmaskorna med "kitchener stitch".  

Alternativ 2: Sticka ihop maskorna två och två, dra tråden igenom de återstående maskorna. Fäst väl. 

Hälen:  

När du ska sticka hälen plockar du med hjälp av en sticka upp maskorna på båda sidor om den 

istickade tråden: 

 

När du plockat upp alla maskor kan du dra ur tråden. Fördela maskorna på 4 strumpstickor och 

plocka upp 1-3 maskor extra i mellanrummen mellan stickorna (alltså i sidorna på sockan, inte mitt 

fram eller bak) för annars vill det gärna bli som en glipa där. (De extra maskorna kan du bara minska 

bort över det följande varvet.) 

 

Du är nu redo att börja sticka hälen. Sticka 4-5 varv och börja sedan minska enligt följande:  

Sticka 1: 1 rät, ssk, resten av maskorna på stickan stickas räta.  

Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät. 

Sticka 3: som sticka 1.  

Sticka 4: som sticka 2. 

Minska på varannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka och sedan på varje varv tills du har 5 

maskor på varje sticka. Avsluta sedan på samma sätt som för tån.  


