SOCKAR MED BUBBELMÖNSTER
Design Lankava Oy
Storlek röda sockar 38/38, bruna sockar 40/41
Tillbehör Till de bruna sockarna 50 g mörkbrunt (92)
och 40 g brokigt brun (4448) Alize Superwash stickgarn.
Till de röda sockarna 50 g rött (56) och 40 g brokigt grå
(2695) Alize Superwash stickgarn från Lankava.
Stickor nr 2, 2.5 och 3
Resårstickning *1 m vriden, alltså rätt i bakre maskbågen, 1 am*, upprepa *-*.
Mönsterstickning Sticka enligt ritningen. Maskantalet
är delbart med 6.
Förstärkning sticka fram och tillbaka. Rätsida: *lyft 1 m
ostickad, 1 m*, upprepa *-*. Avigsida: lyft 1 m ostickad
och sticka resterande maskor avigt. Upprepa varv 1-2.
Slätstickning sticka alla maskor räta.
Masktäthet 25 m och 35 varv = 10 cm slätstickning
med stickor 2.5
Lägg upp 54/60 m med det röda/bruna garnet på stickor
nummer 2. Sticka resårstickning i 4 cm. Byt till de större stickorna (använd stickor nummer 3 till det bruna garnet och stickor nummer 2.5 till det röda garnet). Sticka
ett varv rätt. Påbörja mönsterstickningen enligt ritningen och upprepa ritningen i varv 1-8 10/11 gånger. Sticka
härefter 1 varv rätt och påbörja hälen med det brokiga
garnet. Dela upp maskorna på fjärde och första stickan
13+13 m = 26 m / 14+14m = 28 m. Sticka förstärkningen i 24/30 varv och börja hälens minskningar. Märk ut
de mittersta 14 m i hälen.
Rätsidan Sticka fram till det sista märket och gör överdragshoptagning (= lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över) och vänd.
Avigsidan sticka avigt till det sista märket, minska genom att sticka ihop 2 am och
vänd. Upprepa rätsidans och avigsidans varv tills dess att alla m har stickats ihop.
Plocka sedan upp 12/15 m från hälens sida. Byt till det röda/bruna garnet. Sticka
slätstickning och minska samtidigt vart tredje varv från hälens sida till det på stickorna
är 52-56 m. När fotbladets längd är 18/19 cm, byt till det brokiga garnet och sticka ytterligare 5 varv. Påbörja sedan tåspetsens minskning. Minska alla varv på alla stickor
genom att sticka ihop 2 rm. Dra garnet genom den sista 8:e m. Fäst garnet.
Avslutning ångstryk sockarna lätt på avigsidan genom att hålla strykjärnet i luften
ovanför sockarna. Obs! Stryk inte sockarna för mycket.
Tvättråd Tvätta sockarna ut och in för hand eller i 30 grader ulltvätt utan
centrifugering.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet
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