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Zick Zack-sockor 

Du behöver: 

1 nystan Heart & Sole från Sirdar 

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 

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. 

Zick Zack-mönster: 

Sticka 2: slätstickning 

Sticka 3: första m slätstickning, resten vriden resår. Mönstret fortsätter så till 7 m är 

slätstickade. ”Vänd” då och sticka vriden resår tillbaka över en m tills 7 maskor har ”stickats över” på 

den slätstickade sidan. 
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Lägg upp 64 maskor (16 m/sticka) och sticka vriden resår 1 vr, 1 a i 10 cm. Fortsätt sedan skaftet så 

här: 

Sticka 1: slätstickning 

Sticka 2: fortsätt med vriden resår. 

Sticka 3: fortsätt med vriden resår. 

Sticka 4: slätstickning. 

(På socka två spegelvänder du detta!) 

Sticka så till skaftet är 15 cm. 

Hälen: 

Hällappen stickas över hälften av maskorna, i detta fall 

på sticka 3 & 4. 

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

Varv 2: Lyft 1 m, sticka resten aviga.  

Upprepa dessa två varv 16 gånger, d.v.s. 32 varv totalt.  

Gör sedan så här: 

Varv 1: 18r, ssk, 1r, vänd. 

Varv 2: Lyft 1 m, 5a, 2a tills, 1a, vänd.  

Varv 3: Lyft 1 m, 6r, ssk, 1r, vänd.  

Varv 4: Lyft 1 m, 7a, 2a tills, 1a, vänd.  

Varv 5: Lyft 1 m, 8r, ssk, 1r, vänd.  

Varv 6: Lyft 1 m, 9a, 2a tills, 1a, vänd.  

Varv 7: Lyft 1 m, 10r, ssk, 1 r, vänd.  

Varv 8: Lyft 1 m, 11a, 2a tills, 1a, vänd.  

Varv 9: Lyft 1 m, 12r, ssk, 1r, vänd.  

Varv 10: Lyft 1 m, 13a, 2a tills, 1a, vänd.  

Varv 11: Lyft 1 m, 14 r, ssk, 1r, vänd.  

Varv 12: Lyft 1 m, 15a, 2a tills, 1a, vänd.  

Varv 13: Lyft 1 m, 16r, ssk, vänd.  

Varv 14: Lyft 1 m, 16a, 2a tills, vänd. 

Nu ska du åter sticka med alla fyra stickorna. Obs! Början på varvet är nu mitt under hälen/foten. 

Med den nya sticka 1, sticka hälften av hälmaskorna och plocka sedan upp 16 maskor längs kanten på 

hällappen du just stickat. Med nya sticka 2 & 3, sticka mönster. Med nya sticka 4, plocka upp 16 

maskor längs andra sidan av hällappen och sedan de resterande hälmaskorna.  

Zick Zack-mönster: se förklaring i början. 
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Börja sedan minska enligt följande: 

Varv 1: 

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

Sticka 2 & 3: mönster  

Sticka 4: 1r, lyft 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta m över den just stickade, resten räta.  

Varv 2:  

Sticka 1: alla räta.  

Sticka 2 & 3: mönster  

Sticka 4: alla räta.  

Upprepa dessa två varv tills du åter har 16 maskor/sticka. 

Sticka så långt som du vill att foten ska vara men sluta med att stickorna har 16 m slätstickning och 

16 m vriden resår. Sluta 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. 

Gör socka nr 2 tvärtom. D.v.s. att du får de slätstickade ytorna på insidan av foten och att zickzack:en 

liksom möts när du har sockorna på din fötter. 

 


