FURLANA SOCKAR
Design Lankava, Pia Heilä
Storlek Kvinnor (män)
Tillbehör Lankavas Alize Furlana 200 g gråmelerad
(21) (45 % ull, 45 % akryl, 10 % polyamid, 100 g = ca
40 m), 4 strumpstickor nr 9 eller 10 enligt handlag.
Slätstickning Sticka runt, alltså alla varv räta.
Fasthet ca 4,5 m och 9 varv = 10 cm
Arbetsbeskrivning Lägg upp 12 (13) m väldigt löst på
två stickor och fördela dem på tre stickor = 4, 4(5), 4 m.
Sticka 15 cm slätstickning. Dela sedan upp maskorna
på nytt för att sticka hälen = 3, 6(7), 3 m. Sticka första
stickans maskor över till tredje stickan (= 6 m) och
vänd.
Varv 1: (avigs) lyft 1 m ostickad (= för stickan till maskan från vänster), 5 am.
Varv 2: Lyft första m rätt (=för stickan till maskan från
höger), 5 rm.
Upprepa 1:a-2:a varvet ytterligare 4(5) ggr = 10(12)
varv. Gör hälens minskningar.
Varv 1: (avigs) lyft första m ostickad , 2 am, 2 am ihop,
vänd.
Varv 2: Lyft första m ostickad, gör överdragshoptagning
(= lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm, dra den lyfta m över),
vänd.
Varv 3: Lyft första m ostickad, 2 am ihop, vänd.
Varv 4: Lyft första m ostickad, gör överdragshoptagning. Dela de sista 2 maskorna mellan den första och
tredje stickan och plocka upp 6(7) m från hälens kant till dessa. Sticka 1 varv slätstickning och sticka de lyfta m rätt
vridna. Påbörja minskningarna: minska första stickans sista 2 rm ihop och gör överdragshoptagning i tredje stickans början. Upprepa minskningarna vartannat varv 2(3) ggr =14(15) m. Dela upp maskorna på nytt = 5, 4(5), 5 m
och börja spetsminskningen när lilltån har täckts.
Varv 1: 3 rm, 2 rm ihop, 4(5) rm, 2 rm ihop, 3 rm
Varv 2: rätstickning
Varv 3: 3 rm, 2 rm ihop, 2(3) rm, 2 rm ihop, 3 rm
Varv 4: rätstickning
Varv 5: Storlek kvinna: minska alla m 2 rm ihop (= 5 m), storlek man: 1 rm, sticka till slutet 2 rm ihop = 6 m. Klipp
av garnet och för det genom maskorna. Fäst garnet.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

