SUPERWASH SOCKOR
Design Lankava Oy, Marja-Liisa Hast-Hautala
Storlek 32-35 (37-39) 40-45
Tillbehör 50-70 (80-100) 100-130 g randig blå (3554),
brokig rosa (2698) av Lankavas Alize Superwash (75
% ull, 25 % polyamid, 50 g = 210 m). Strumpstickor nr
2,5-3 enligt handlag.
Resårstickning Sticka *2 rm, 2 am* upprepa *-*.
Maskantalet är delbart med 4.
Slätstickning Sticka alla maskor räta.
Förstärkt rätstickning runt Sticka enligt beskrivningen
Fasthet 35 m och 45 varv = 10 cm slätstickning.
Arbetsbeskrivning Lägg upp 72 (84) 88 m och fördela
dem jämnt på 4 stickor. Sticka 10-12-15 cm resårstickning. Sticka 1 varv slätstickning och börja sticka hälen.
Sticka första och andra stickans maskor (=36-42-44)
förstärk stickningen med tre eller fyra stickor. Hälens
maskantal är 12-12-12 (13-16-13) 14-16-14 m.
Varv 1 (rätsida): *lyft en m, 1 rm*, upprepa *-* till varvets slut.
Varv 2 (avigsida): lyft en m och sticka 35-41-43 am.
Upprepa första och andra varvet tills hälkilens höjd är 4
(5) 6 cm. Fortsätt förstärka stickningen.
Rätsida: Lyft 1 m ostickad, sticka 22 (27) 28 m, gör
överdragshoptagning och vänd.
Avigsida: Lyft 1 m ostickad, sticka 11 (14) 14 am, minska 2 am ihop och vänd. Fortsätt på samma sätt tills alla
sidmaskor har minskats. Plocka maskorna från hälens sidor och sticka ett varv slätstickning. Gör 3 överdragshoptagningar i stickans början (= lyft 1 m ostickad, 1 rm, för den lyfta m över) och minska i slutet av den fjärde stickan
2 rm ihop. Sticka alltid 2 mellanvarv mellan minskningarna. Minska tills arbetet har 72-84-88 m. Sticka slätstickning
till lilltåns början och börja spetsens avsmalning: minska från varje stickas mitt och slut 2 rm ihop. Sticka emellan
minskningsvarven 5, 4, 3, 2 varv (barnsockor 4, 3, 2 varv) och i slutet alltid 1 varv. Klipp av garnet och trä det genom de 8 sista maskorna. Dra åt och fäst garnet på avigsidan. Tvätta sockarna ut och in för hand eller i 30 grader
ulltvätt utan centrifugering.
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