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Johans sockor 
 

Du behöver: 

2 nystan Pallas från TeeTee 
Strumpstickor 3 mm 

 

Förklaringar:  

Vriden resår = sticka de räta 
maskorna i bakre maskbågen. 
 
vr = vriden rät, stickad i bakre 
maskbågen. 
 
a = avig 
r = rät 
m = maska/maskor 

 

Gör så här: 

Lägg upp 52 maskor (13 maskor/sticka). Sticka först a varvet rätt för att få 
en mjuk kant. Sticka sedan vriden resår 1vr, 1a så långt som du vill ha 
skaftet.  

Hällappen:  

 
Hällappen stickas, förstärkt, över 2 stickor, så hä r: 
Rätsidan: lyft första m, sticka sedan vriden resår över den resår som finns 
på skaftet. 
Avigsidan: lyft 1 m, sticka 1 a, lyft 1 m. Upprepa varvet ut.  
Sticka dessa två varv till hällappen mäter ca 6,5 c m. 
Fortsätt med den förstärkta hälstickningen. Sticka nu från rätsidan till 11 
m återstår. Lyft 1 m, sticka 1 m och dra sedan den lyfta maskan över den 
nyss stickade, sticka 1m. Vänd. 
Sticka till 11 m återstår. Sticka ihop 2 am. Sticka  1 am. Vänd. 
Sticka till sista m på avmaskningen, lyft den. Stic ka nästa maska och dra 
den lyfta maskan över den just stickade. Sticka 1 m . Vänd. 
Upprepa tills alla m på sidorna är avmaskade. Nu fi nns 16 m kvar på 
stickorna. 

Sticka 8 r. 

 
Sticka 1: sticka 8 r. Plocka upp längs kanten på hä llappen till du har 
totalt 25 m på stickan. 
Sticka 2: sticka 13 r. 
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Sticka 3: sticka 13 r.  
Sticka 4: plocka upp 17 m längs kanten på hällappen , sticka 8 r. 

 

Varv 1:  

Sticka 8 r. Sticka 17 r vridet, detta för att du in te ska få några hål vid 
upplocket. Sticka varvet ut. 
Varv 2:  

Sticka 1: sticka till 3 m återstår, lyft 1 m, stick a 1 r och dra den lyfta 
m över den nyss stickade, sticka 1 r. 
Sticka 2 & 3: sticka alla räta. 
Sticka 4: sticka 1 r, sticka ihop 2 m. Sticka reste rande maskor. 
Varv 3:  

Sticka alla maskor räta. 
Upprepa varv 2 och 3  till 17 m återstår på sticka 1 och 4. 

 
Lyft över 2 m till sticka 2 från sticka 1 och 2 m f rån sticka 3 till sticka 
4. Nu har du 15 m på varje sticka. Sticka så långt som du tycker att foten 
ska mäta. Johans fot mäter 20 cm innan avmaskning f ör tå. 

Avmaska för tån:  

Sticka 1: sticka till 3 m återstår, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över den 
nyss stickade, 1 r. 
Sticka 2: 1 r, sticka ihop 2 m, sticka resten. 
Sticka 3: sticka till 3 m återstår, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över den 
nyss stickade, 1 r. 
Sticka 4: 1 r, sticka ihop 2 m, sticka resten. 
 
På nästa varv stickas alla m räta. 
Upprepa dessa 2 varv till 10 m återstår på alla sti ckor. Nu görs avmaskning 
på alla varv till 2 m återstår på varje sticka. Dra  tråden igenom och fäst 
på insidan. Väljer du att sy ihop med masksöm stann ar du avmaskningarna när 
5 m återstår på varje sticka. 


