Sockan Sacha
Du behöver:
1 härva Artesano Definition Sock
Strumpstickor 2,5 mm
Förkortningar:
m = maska
r = rät
a = avig
tills = tillsammans
bm = bakre maskbågen
rs = rätsidan
as = avigsidan
F12 = en fläta över 12 maskor
F4 = en fläta över 4 maskor
Sticka flätor:
F12: sätt 6 maskor på en flätsticka, håll dem bakom eller framför arbetet (beroende på åt vilket håll flätan
ska vridas, det ska ju vara olika på vänster resp. höger socka), sticka de följande 6 maskorna, sticka de 6
maskorna på flätstickan.
F4: sätt 2 maskor på en flätsticka, håll dem bakom eller framför arbetet (beroende på åt vilket håll flätan
ska vridas, det ska ju vara olika på vänster resp. höger socka), sticka de följande 2 maskorna, sticka de 2
maskorna på flätstickan.
Gör så här:
Lägg upp 64 maskor och fördela dem på 4 strumpstickor. Sticka resår 2r, 2a i 3,5 cm. Övergå sedan till att
sticka mönster enligt följande:
Varv 1-5:
7 r, 3 a, 12 r, 3 a, 18 r, 3 a, 4 r, 3 a, 11 r
Varv 6:
7 r, 3 a, 12 r, 3 a, 18 r, 3 a, F4, 3 a, 11 r
Varv 7-8:
7 r, 3 a, 12 r, 3 a, 18 r, 3 a, 4 r, 3 a, 11 r
Varv 9:
7 r, 3 a, F12, 3 a, 18 r, 3 a, 4 r, 3 a, 11 r
Varv 10:
7 r, 3 a, 12 r, 3 a, 18 r, 3 a, 4 r, 3 a, 11 r
Sticka dessa 10 varv 4 gånger. Sticka sedan varv 1-6 en gång.
Börja nu med hällappen som stickas fram och tillbaka på sticka 1 & 2 enligt följande:
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Varv 1 (Räts.): [Lyft 1 m, 1 r] - upprepa varvet ut
Varv 2 (Avigs.): Lyft 1 m, sticka resten av varvet avigt
Upprepa dessa två varv16 gånger (totalt 32 stickade varv). Börja sedan forma hälen:
Varv 1 (rs): 18 r, 2 r tills i bm, 1 r, vänd.
Varv 2 (as): lyft 1 m, 5 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
Varv 3 (rs): lyft 1 m, 6 r, 2 r tills I bm, 1 r, vänd.
Varv 4 (as): lyft 1 m, 7 a, 2 a tills, 1 a, vänd.
och så vidare tills alla hällappens maskor är stickade.
Sticka hälften av hälens maskor. Från och med nu räknas detta, mitt under hälen, som början på varvet.
Sticka hälens resterande maskor så att de kommer på en egen sticka. Plocka sedan, med samma sticka,
upp 16 m i kanten av hällappen. Detta blir nu sticka 1.
Sticka m på fotens ovansida i mönster, börja med varv 7. (Stickor 2 & 3.)
Plocka sedan med sticka 4 upp 16 m längs hällappens andra sida och sticka resten av hälens maskor.
Börja nu minska enligt följande:
Sticka tills 3 m återstår på sticka 1, 2 r tills, 1 r.
Sedan i början av sticka 4: 1 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över den nyss stickade.
Upprepa dessa minskningar på vartannat varv tills du åter har 16 m på varje sticka.
Fortsätt sedan sticka slätstickning på sticka 1 & 2 (fotens undersida) och mönster på sticka 3 & 4 (fotens
ovansida) tills sockan är 5 cm kortare än du vill ha den.
Fortsätt i flätmönster lite till samtidigt som du börjar minskningarna för tån, eller sticka allt i slätstickning
från och med nu om du hellre vill det.
Minskningarna för tån görs enligt följande:
Varv 1:
Sticka 1: sticka tills 3 m återstår, 2 r tills, 1 r
Sticka 2: 1 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta över, sticka resten räta
Sticka 3: sticka tills 3 m återstår, 2 r tills, 1 r
Sticka 4: 1 r, lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta över, sticka resten räta
Varv 2:
Sticka alla m räta.
Sticka så tills du har 8 maskor/sticka. Minska
sedan varje varv tills du har 5 maskor/sticka.
Sy ihop resterande maskor med kitchener stitch
ELLER fortsätt minska tills du har 2 maskor/sticka.
Dra då av garnet, dra det igenom de återstående
8 maskorna, dra åt, fäst.
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