LYKKE SPETSSOCKOR
Design Lankava Oy, Marja-Liisa Hast-Hautala
Storlek 38-39
Tillbehör 150 g Lykke stickgarn från Lankava (100 %
ull, 50 g = ca 100 m).
Strumpstickor nummer 3 eller enligt handlag.
1x1 runt i resårstickning Sticka *1 m vriden (för nålen
genom m från vänster till höger), 1 avig*, upprepa *-*.
Runt i spetsstickning Sticka enligt mönstret. Maskantalet är delbart med 6.
Förstärkning fram och tillbaka Maskantalet är delbart
med 2. Varv 1 (rätt): *Lyft 1 m ostickad, 1 rm*, upprepa
*-* till varvets slut.
Varv 2 (avigt) Lyft 1 m ostickad och sticka avigt till varvets slut. Upprepa första och andra varvet.
Runt i slätstickning Sticka hela tiden rätt.
Masktäthet 27 m och 35 varv = 10 cm slätstickning
Lägg upp 60 m och dela dem mellan de 4 stickorna (=
15 m/sticka). Sticka 1x1 resårstickning i 15 varv och
börja med spetsstickning.
Varv 1-2: Sticka rätt
Varv 3: *omslag, 1 am, 1 rm, gör överdragshoptagning
(= lyft 1 m ostickad, 1 rm, dra den lyfta m över), 2 rm*
upprepa*-*.
Varv 4: *2 am, 4 rm*, upprepa *-*.
Varv 5: *omslag, 2 am, 1 rm, överdragshoptagning, 1
rm*, upprepa *-*.
Varv 6: *3 am, 3 rm*, upprepa *-*.
Varv 7: *omslag, 3 am, 1 rm, överdragshoptagning*,
upprepa *-*.
Varv 8: *4 am, 2 rm*, upprepa *-*. Upprepa 1:a-8:e varvet ytterligare 6 gånger = ca 15 cm. Sticka ytterligare 6 varv
resårstickning och börja sticka hälen med 2 stickor. Sticka 5 cm förstärkning genom att med den fjärde och första
stickan sticka m (= 30 m) och börja hälens minskningar. Märk ut varvets 10:e och 20:e m (hälens maskfördelning är
10+10+10 m).
Varv 1 (räts): Sticka fram till det senare märket, gör överdragshoptagning (= lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta
över) och vänd.
Varv 2 (avigs): sticka fram till det senare märket, minska 2 am ihop och vänd. Fortsätt på samma sätt tills alla sidmaskor är minskade. Plocka sedan upp maskor från hälens kant till stickorna och fortsätt med slätstickning med alla maskor. Minska samtidigt varannat varv genom att sticka ihop första stickans 2 m i slutet och fjärde stickans 2 m
i början rätt i den bakre maskbågen. Upprepa minskningarna tills det på varje sticka finns 15 m. Påbörja minskningen för tån när fotens längd är 19 cm. Minska genom att sticka ihop 2 rm på varje sticka i mitten och sticka 5 varv utan att minska. Minska sedan genom att sticka ihop 2 rm i mitten och slutet av varje sticka och sticka 4, 3, 2, 1 varv
emellan minskningsvarven. Minska till sist alla varv och för tråden genom den 6:e sista m. Fäst garnet.
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