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En superb socka

 
Du behöver: 

1 nystan Superba Cotton Stretch från Rico. 

Strumpstickor 2,5 mm, eller den tjocklek du behöver för att få ca 30 maskor/10 cm i slätstickning. 

Obs! Läsa noga igenom hela mönstret innan du börjar!  

 

Förklaringar: 

m = maska/maskor 

r = rät 

a = avig  

vr = vriden rät (stickas i bakre maskbågen)  

tills = tillsammans  

ssk = slip slip knit: lyft två maskor räta, sätt tillbaks dem på vänster sticka och sticka dem tillsammans. 

 

Lägg upp 14 m på 4 stickor) och sticka vriden resår 1 vr, 1 a i 10 varv. Fortsätt sedan skaftet så här: 

 

Sticka 1 och 4: 

Varv 1 och 2: sticka 2 r, 2 a. Upprepa varvet ut. 

Varv 3 och 4: Sticka alla räta. 

 

Sticka 2 och 3: 

Varv 1: sticka alla räta. 

Varv 2: Sticka ihop 2 r tills, 1 omsl.  Upprepa varvet ut. 
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Varv 3: sticka alla räta. 

Varv 4: Sticka ihop 2 r tills, 1 omsl.  Upprepa varvet ut. 

 

Upprepa varv  1 och 2 tills skaftet är önskad längd. Sticka skaftet lite längre så det kan kasa ner lite på 

benet. Avsluta skaftet med 2 r v över alla m.  

Börja med hällapp över 28 m.  

Varv 1: *Lyft 1 m, 1 r*, upprepa varvet ut  

Varv 2: Lyft 1 m, sticka resten aviga.  

Sticka så i ca 5,5-6 cm. 

Gör sedan så här: 

Fortsätt sticka klacken förstärkt (hela fotsulan och tån stickas med förstärkta maskor precis som i 

hällappen).  

Sticka 17 m, lyft 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta över den nyss stickade, sticka 1 m, vänd. 

Lyft första m, sticka 7 a m, sticka 2 a m ihop, sticka 1 a m, vänd. 

Fortsätt på samma vis tills det finns 16 m kvar på stickan. 

Plocka upp 18 m på var sida. Sticka första varvet med vridna m på sticka 1 och 4. Sticka 2 och 3 

stickas slätstickning.  Nu ska du forsätta med förstärkt genom att vartannat varv göra: *Lyft 1 m, 1 r*, 

upprepa varvet ut. De varven ska du också minska mot hälen vid kilen.  

Sticka 1: innanför de 3 sista, lyft 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta maskan över den nyss stickade och 

sticka sista m i bakre maskbågen. 

Sticka 4: sticka 1 m i bakre maskbågen. Sticka ihop 2 m.  

Nu ska du sticka förstärkt på samma sätt som hällappen, under hela fotsulan och tån. Du stickar alltså 

varannat varv med omväxlande lyfta och stickade maskor och varannat varv med bara räta maskor. 

Håll koll på vilken som är lyft så de hamnar över varandra. Använd markör och varvräknare så du kan 

komma ihåg var du är. När alla minskningar är gjorda och du har 14 m på alla stickor, fortsätter du 

med förstärkt på sticka 1 och 4. Vid tån stickar du slätstickning på ovansidan och förstärkt på 

undersidan. 

När sockan är ca 5 cm kortare än du vill ha den när den är klar, börja sedan minska för tån: 

 Varv 1: 

Sticka 1: sticka tills 3 m återstår, 2 r tills, 1 r.  

Sticka 2: 1 r, ssk, resten räta.  

Sticka 3: sticka tills 3 m återstår, 2 r tills, 1 r.  

Sticka 4: 1 r, ssk, resten räta.  

Varv 2: sticka alla maskor räta på alla stickorna. 

Sticka så tills du har 10 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. 


