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Våffelsockor  
Du behöver: 

Schoppel Wolle Zauberball Stärke sockgarn, 1 

nystan. 

Strumpstickor 3 mm, eller den tjocklek du 

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

slätstickning. 

 

Storlek: jag har stickat till en fot som är 23 cm 

lång och då räcker ett nystan gott och väl. Tänk 

på att om du stickar mycket större sockor går 

det åt mer garn. 

Gör så här: 

Lägg upp 48 maskor. Om du stickar fast/hårt, 

ta 60 maskor. (Viktigt är att maskantalet är 

jämnt delbart med 3!) 

Sticka sedan så här: 

Varv 1-3: *2 räta, 1 avig*. Upprepa varvet ut. 

Varv 4: sticka alla maskor aviga. 

Varv 1-4 = 1 mönsteromgång. 

Sticka 14 mönsteromgångar. 

Börja sedan med hällappen. Den stickas över maskorna på två stickor, så här: Varv 1: Lyft 1 maska, 

sticka 1 rät. Upprepa detta tills du har 1 maska kvar, sticka den avig. 

Varv 2: Lyft 1 maska, sticka resten aviga. 

Upprepa dessa två varv ytterligare 16 gånger (totalt 32 stickade varv alltså.). 

Forma sedan hälen så här: 

Sticka 14 maskor, sticka två räta tillsammans, 1 rät. Vänd. 

Lyft 1 maska, sticka alla maskorna på sticka 1 aviga och sen de två första på nästa sticka, även de 

aviga. Sticka två aviga ihop, sen 1 avig. Vänd. 

Lyft 1 maska, sticka fram till “glappet”. Sticka ihop 2 maskor räta, sticka 1 rät. Vänd. 

Lyft 1 maska, sticka aviga fram till “glappet”. Sticka ihop 2 maskor aviga, sticka 1 avig. Vänd. 

Fortsätt så till alla maskor är stickade. Det sista varvet är på avigsidan. 

Början på varven räknas från och med nu från mitt under hälen. 
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Sticka nu maskorna på det som nu är sticka 1 

(d.v.s. den vänstra, när du håller upp de du har 

hälmaskorna på). Fortsätt och plocka upp 16 

maskor i kanten av hällappen. Fortsätt sedan i 

mönster som tidigare över de nästa två stickorna. 

Sen plockar du upp 16 maskor längs andra sidan 

av hällappen och stickar hälmaskorna på sista 

stickan. 

Nästa varv: sticka häldelarna (dvs sticka 1 och 

sticka 4, är du med?) räta och maskorna på sticka 

2 och 3 (=ovansidan av foten) i mönster. Obs! 

Sticka de maskor du plockat upp längs hällappens 

sidor vridna (=genom bakre maskbågen), så blir 

det inte så håligt och sladdrigt där. 

Nu ska du börja minska ner i sidorna av hälarna: 

Varv 1: sticka tills du har 3 maskor kvar på sticka 

1, sticka 2 räta tillsammans, 1 rät. Sticka mönster 

som vanligt över sticka 2+3. På sista stickan: 1 rät, lyft 1 maska, 1 rät. Dra den lyfta maskan över den 

nyss stickade. Sticka resten räta. 

Varv 2: sticka alla räta, utom på sticka 2+3 där du, förstås, stickar mönster som vanligt. 

Upprepa varv 1 och 2 tills du åter har lika många maskor/sticka som när du la upp, i mitt fall 12 

maskor/sticka. 

Sticka nu på med själva fotdelen. Mönster på ovansidan av foten och bara räta på undersidan. Sticka 

tills sockans totala längd (från bak i hälen) är ca 5 cm kortare än den längd du vill ha på den färdiga 

sockan. Avsluta med varv 4 i mönstret (=alla maskor aviga) och sedan ett varv helt utan mönster 

(d.v.s. alla maskor räta). 

Börja nu minska för tån så här: 

Varv 1: 

Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår,  2 räta tillsammans, 1 rät. 

Sticka 2: 1 rät, lyft 1 maska, sticka 1 maska, dra den lyfta maskan över den just stickade, resten räta. 

Sticka 3: sticka tills 3 maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät. 

Sticka 4: 1 rät, lyft 1 maska, sticka 1 maska, dra den lyfta maskan över den just stickade, resten räta. 

Varv 2: sticka alla maskor räta. Inga minskningar. 

Sticka så tills du har 8 maskor/sticka. Sticka sedan bara varv 1, tills du har 5 maskor/sticka. 

Sy ihop tån med kitchener stitch, eller sticka ihop maskorna två och två, dra igenom tråden och fäst. 


