KNÄSOCKAR ROTERANDE SPEKTRUM
Design Lankava Oy, Jorma Saarinen
Storlek 36-37 (38-39)
Garn 150 g mönstrad blåturkos (4446) Alize Superwash
Stickor strumpstickor 2,5 mm alternativt två stycken 60
cm rundstickor.
Masktäthet 28 m och 40 varv = 10 cm slätstickning
Resår Sticka runt. Varv 1: *1 m vriden rätt (i bakre
maskbågen), 1 am*, upprepa *-*. Upprepa första varvet.
Spetsstickning Sticka runt. Varv 1: *2 rm, omslag, 2
rm, 2 rm ihop*, upprepa *-* till varvets slut. Upprepa
första varvet. Maskantalet är delbart med 6. Obs! Utgångspunkten flyttas hela tiden till höger utan att maskorna flyttas.
Slätstickning Sticka fram och tillbaka enligt mönstret
och runt enligt ritningen.
Lägg upp 72 m löst och dela dem på de 4 stickorna (=
18 m/sticka) eller på 2 rundstickor(=36 m/sticka). Sticka
3 cm resår, flytta sedan den sista m på varje sticka till
nästa sticka. Sticka 24 (26) cm spetsstickning. Flytta
varvets första m till den sista stickan och märk ut den.
Börja med spetsstickning enligt ritningen. Varv 1: Sticka
32 m enligt ritning A1 (= tåspetsens framdel), flytta 4
m till nästa sticka och sticka hela varvet till slutet enligt
ritning A2 (=tårnas bakdel). Sticka ritningens andra varv
= 32+33 m. Upprepa sedan ritning B för framdelen, varv
1-6 4 gånger men sticka bakdelen på samma sätt i resårstickning. Flytta till slut bakdelens första och sista m
till framdelens sticka = 34 m, lägg dem åt sidan och börja med hälens bakdel, sticka 31 m. Varv 1 (räts): 3 rm,
*lyft 1 m avigt ostickad (garnet bakom), 1 rm*, upprepa
*-* 11 gånger, lyft 1 m avigt ostickad, 3 rm, vänd. Varv
2: Lyft första m rätt ostickad, 2 rm, *sticka föregående
varvs lyfta m vriden avigt, 1 am*, upprepa *-* 11 gånger, sticka den lyfta m vriden avigt, 3 rm. Varv 3: Lyft första m
rätt ostickad, 2 rm, *lyft 1 m avigt ostickad, 1 rm*, upprepa *-* 11 gånger, lyft 1 m avigt ostickad, 3 rm. Upprepa varv
2-3 13 gånger. Sticka ytterligare 2 varv och börja sedan hälens minskningar. Varv 1 (räts): Lyft 1 m rätt ostickad,
17 rm, gör överdragshoptagning (lyft 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över), 1 rm, vänd. Varv 2 (avigs):
Lyft 1 m avigt, 6 am, 2 am ihop, 1 am, vänd. Varv 3: Lyft 1 m, sticka tills det framför minskningspunktens formade
fåra är 1 m kvar och gör överdragshoptagning, 1 rm, vänd. Varv 4: Lyft 1 m, sticka tills det framför fåran är 1 m och
minska 2 am ihop, 1 am. Upprepa varv 3-4 tills alla sidmaskor är minskade = 19 m. Plocka 15 m från hälens båda
sidor + 1 m från övre hörnen = 16+19+16 m. Flytta märket till hälens mitt för att märka ut nya startpunkten och
börja sticka fotbladet. Varv 1: sticka rätt, plocka upp maskorna vridna rätt och den första m på överdelens stickor
vriden r, sticka överdelens m enligt ritning B och flytta den återstående m till nederdelens sticka, sticka sedan den
flyttade m och de upplockade m vridna rätt och de sista m till märket rätt = 53 m i botten. Varv 2: Sticka rätt från
märket i botten men stickornas sista m vriden r, sticka överdelen enligt ritning B, botten 1 m vriden rätt och de sista
m till märket rätt. Varv 3: sticka rätt från märket till det återstår 3 m och sticka 2 m rätt ihop, 1 m vriden rätt, sticka
överdelen enligt ritning B, sticka 1 m vriden rätt i nederdelen, gör överdragshoptagning och sticka rätt fram till märket. Upprepa varv 2-3 tills det i botten är 33 m. Upprepa sedan ritning B varv 1-6 3(4) gånger. Fortsätt såhär: sticka
första och sista m hela tiden vriden rätt i nederdelen, övriga m slätstickning och övre delen enligt ritning C. När fotbladets längd är 18(19) cm, flytta märket till nederdelens högra kant och börja tåspetsens minskningar.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

Varv 1: Sticka i nederdelen 1 m vriden rätt, gör överdragshoptagning, sticka rätt tills det återstår 3 m och sticka 2 m
ihop 1 m vriden rätt. Fortsätt med överdelen 1 am, gör överdragshoptagning, sticka resår tills det återstår 3 m och
sticka 2 rm ihop, 1 am. Varv 2: Upprepa varv 1-2 tills det i nederdelen är 17 m och i övre delen 15 m. Upprepa sedan första varvets minskningar och för garnet två gånger genom den sista 10 m.
Fäst garnet. Ångstryk sockarna lätt genom att hålla strykjärnet i luften på stickningens ovansida.
Rutritning C
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= rm
= sticka 2 m rätt tillsammans
= gör ett omslag
= överdragshoptagning, lyft 1 m ostickad, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade m
= lägg upp 1 m
= sticka 1 m vridet rätt genom bakre maskbågen
= am
= sticka 2 m avigt tillsammans
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