
 

Klassiska sockar i bambugarn



 

Ladda ner PDF här

Här är ett stickmönster för läckra sockar i Hjertegarn Blend Bamboo, som består av 70% bambu och
30% bomull. Sockarna stickas i storlekarna 36 upp till 47.

Storlek

36-37 (38-39) 40-41 (42-43) 44-45 (46-47)

Material

Hjertegarn Blend Bamboo. Innehåller 70% bambu, 30% bomull. Löplängd 50 g. = ca. 150 m.
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Garnförbrukning: 

Ca. 3 nystan per par

Sticka nr.: strumpsticka str. 3 mm, eller det du anser passar till 10 x 10 cm = 26 m

Förkortningar

s = sticka

m = maskor

r = rätsida

av = avigsida

sm = samman

O-intag. = intag med maska över (stickas: 1 r löst av, 1 r, dra den lösa maskan över)

Instruktioner

Gör 56 (60) 60 (64) 64 (68) m på sticka 3, fördela dem på 4 strumpstickor så att de skapar en cirkel.

Sticka nu 19 (20) 20 (22) 22 (22) cm rib (1r, 1av). Önskar man en kant på strumpan rekommenderas
det att du stickar skaftet 8-10 cm längre; detta krävs framför allt för de större storlekarna (40 och
uppåt) och därför eventuellt ett extra nystan beroende på vilket garn du använder och dess löplängd.

Sticka nu hälen över maskorna på sticka 4 och 1 så att starten ligger mitt bak på hälen.

Sticka rakt (1r, 1av) över de 2 stickorna, fram och tillbaka tills hälen mäte 4½ (5) 5 (5½) 5½ (5½) cm

Nästa sticka är från rätsida och stickas som en vändsticka så här:

20 (20) 22 (22) 23 (24) r, 1 o-intag. (=1 r löst, 1 r, dra den lösa maskan över) 1 r, vänd

1 av löst, 10 (10) 10 (10) 11 (12) vr, 2 avsm, 1 av, vänd

1 r löst, 11 (11) 11 (11) 12 (13) r, 1 o-intag., 1r, vänd

1 av löst, 12 (12) 12 (12) 13 (14) vr, 2avsm, 1av, vänd

Fortsätt så här tills alla maskorna har stickats och du därmed har reducerat antalet maskor.



 

Sticka nu 13 (13) 14 (14) 15 (15) m upp längs var sida av hälen, låt maskorna vara på sticka 4 och 1,
sticka sen runt igen.

Fortsätt arbetet där sticka 1 och 4 stickas rakt och sticka 2 och 3 stickas som resår (1r, 1 av)

Gör intag på varje omgång vid gälen genom att sticka de 2 sista maskorna på sticka 1 r sm och
sticka o-intag över de första 2 m på sticka 4.

Upprepa intagningarna på var 2 sticka tills det är 56 (60) 60 (64) 64 (68) m kvar på en omgång.
Sticka nu rakt upp under foten och resår ovanpå foten till arbetet mäter 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm
från starten på hälen.

Nu tar du in till tån så här:

Sticka 2 r sm i slutet av sticka 1 och 3 och sticka o-intag i början på sticka 2 och 4. Gör intag var 3.
omgång 3 gånger och därefter var 2. omgång 3 gånger. Fortsätt sedan att göra intag på varje sticka
tills du har 4 m kvar på omgången. Klipp garnet och dra tråden genom maskorna
Fäst ändarna.
Lycka till!
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