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Holländska ganseys (fiskartröjor) har inspirerat till en liten serie modeller; kofta, tröja, vantar och dessa fina strumpor som man gott kan låta kika fram under ett par vadlånga byxor eller
en halvlång kjol. Strumporna är dekorerade med flätor, lyfta maskor och ett enkelt mönster
i räta och aviga maskor. Sockorna är stickade med kilhäl, den sockmodell jag föredrar då jag
tycker att den ger den bästa passformen.
STORLEKAR
35/36 (37/38) 39/40 (41/42)
MÅTT
Skaft: 18 cm (samtliga storlekar)
Omkrets: 17 (17) 18 (18) cm
STICKFASTHET
32 maskor och 44 varv slätstickning = 10 x 10 cm

MATERIAL
Garn från Filcolana
100 g Arwetta i färg 977 (Marzipan)
Strumpstickor 2,5 mm
Stickmarkör

Stickstorleken är endast vägledande.
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka,
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare
sticka.
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ödhpt (överdragshoptagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta
maskan över.
mgf
Med garnet framför arbetet.
mgb
Med garnet bakom arbetet.

Arbetsgång
Strumporna stickas uppifrån och ner.
Först stickas en resårmudd, sedan mönster på
framsidan och slätstickning på baksidan.
Hälen stickas som en kilhäl med hällapp och
minskningar på var sida om foten.
Foten stickas som skaftet med mönster på ovansidan
och slätstickning under foten.
Tån slätstickas med intagningar i sidorna.

DIAGRAM
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Rät på rätsidan, avig på avigsidan
Avig på rätsidan, rät på rätsidan
Stick in högerstickan i maskan som om den skall stickas rät, gör 2 omslag om stickan,
sticka färdigt maskan som den skall stickas rät och låt den glida av stickan.
Det skall nu vara 2 omslag i maskan på högerstickan.
Lyft 1 maska med garnet bakom arbetet.

Sätt 1 maska på hjälpstickan samtidigt som du släpper av det extra omslaget från stickan
(så att maskan blir lång), håll den framför arbetet, sticka 3 räta maskor och sticka maskan
från hjälpstickan rät.
Sätt 3 maskor på hjälpstickan och håll den bakom arbetet, sticka 1 rät maska samtidigt
som du släpper av det extra omslaget från stickan (så att maskan blir lång), sticka
maskorna från hjälpstickan räta.
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Beskrivning

HÄL
Sticka 15 (15) 16 (17) räta, vänd.
Varv 1 (avigsidan): lyft 1 maska avigt mgf, 27 (27) 29
(31) aviga, 1 rät, vänd.

SKAFT
Lägg med vanlig korsuppläggning på strumpstickor
2,5 mm upp 60 (60) 64 (68) maskor.
Sammanfoga för att sticka runt och markera varvets
första maska.

Varv 2: lyft 1 maska avigt mgf, 28 (28) 30 (32) räta,
vänd.

Sticka resår (1 rät, 1 avig) runt till resåren mäter 4 cm.

Nu stickas förkortade varv enligt följande:
Varv 1 (rätsidan): lyft 1 maska avigt mgf, 16 (16) 17
(18) räta, 1 ödhpt, 1 rät, vänd.

Fortsätt att sticka runt enligt följande: 15 (15) 17 (19)
räta, sticka 31 maskor mönster enligt diagrammet,
14 (14) 16 (18) räta.
Sticka på detta sätt till skaftet mäter 18 cm eller önskad
längd.
Markera vilket varv du slutar på i diagrammet så att du
vet var du skall fortsätta när hälen är färdig.

Upprepa varv 1 - 2 ytterligare 14 (14) 15 (16) ggr,
sticka varv 1 ytterligare 1 ggr.

Varv 2: lyft 1 maska avigt mgf, 6 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, 1 avig, vänd.
Varv 3: lyft 1 maska rätt mgb, 7 räta, 1 ödhpt, 1 rät,
vänd.
Varv 4: lyft 1 maska avigt mgf, 8 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, 1 avig, vänd.
Varv 5: lyft 1 maska rätt mgb, 9 räta, 1 ödhpt, 1 rät,
vänd.
Varv 6: lyft 1 maska avigt mgf, 10 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, 1 avig, vänd.
Varv 7: lyft 1 maska rätt mgb, 11 räta, 1 ödhpt, 1 rät,
vänd.
Varv 8: lyft 1 maska avigt mgf, 12 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, 1 avig, vänd.
Varv 9: lyft 1 maska rätt mgb, 13 räta, 1 ödhpt, 1 rät,
vänd.
Varv 10: lyft 1 maska avigt mgf, 14 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, 1 avig, vänd.
Endast storlek 35/36 (37/38)
Varv 11: lyft 1 maska rätt mgb, 15 räta, 1 ödhpt, vänd.
Varv 12: lyft 1 maska avigt mgf, 15 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, vänd.
Endast storlek 39/40 (41/42)
Varv 11: lyft 1 maska rätt mgb, 16 räta 1 ödhpt, 1 rät,
vänd.
Varv 12: lyft 1 maska avigt mgf, 16 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, 1 avig, vänd.
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Endast storlek 41/42
Varv 13: lyft 1 maska rätt mgb, 17 räta, 1 ödhpt, vänd.
Varv 14: lyft 1 maska avigt mgf, 17 aviga, sticka 2 aviga
tillsammans, vänd.
Alla storlekar
Nästa varv: lyft 1 maska rätt mgb, 7 (7) 8 (8) räta,
markera nästa maska, här börjar varvet.
Plocka upp maskor utmed hällappens båda sidor enligt
följande:
Varv 1: Sticka 9 (9) 10 (10) räta, använd en extra sticka
och plocka upp den yttersta maskbenet i var maska
utmed hällappen, sticka dessa 14 (14) 15 (16) maskor
räta (eller vridet räta om dina maskor är lösa), sätt en
markör, sticka 0 (0) 1 (2) räta, 31 maskor mönster,
0 (0) 1 (2) räta, sätt en markör, plocka upp den
yttersta maskbenet i var maska utmed den andra sidan
på hällappen, sticka dessa 14 (14) 15 (16) maskor räta
(eller vridet räta) sticka 8 (8) 9 (9) räta = 76 (76) 82
(86) maskor.
Varv 2: Sticka räta maskor till 2 maskor före markören,
sticka 2 räta tillsammans, sticka 0 (0) 1 (2) räta,
31 maskor mönster, 0 (0) 1 (2) räta, 1 ödhpt, sticka
räta maskor varvet ut.
Varv 3: Sticka räta maskor till markören, 0 (0) 1 (2)
räta, 31 maskor mönster, 0 (0) 1 (2) räta, sticka räta
maskor varvet ut.
Fortsätt att på detta sätt minska vartannat varv till
det åter är 60 (60) 64 (68) maskor, 29 (29) 31 (33)
maskor slätstickning under foten och 31 maskor
mönster på ovansidan med 0 (0) 1 (2) räta på var sida.
Fortsätt att sticka slätstickning på fotens undersida och
mönster på ovansidan till foten mäter 19 (21) 22,5
(24) cm, eller önskad längd minus 3 cm.
Fortsätt att sticka slätstickning hela varvet och minska
på följande sätt:
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TÅ
Varv 1: Sticka räta maskor.
Varv 2: 15 (15) 16 (17) räta, 1 ödhpt, 27 (27) 29 (31)
räta, sticka 2 räta tillsammans, 14 (14) 15 (16) räta.
Varv 3: Sticka räta maskor.
Varv 4: 13 (13) 14 (15) räta, sticka 2 räta tillsammans,
1 ödhpt, 25 (25) 27 (29) räta, sticka 2 räta
tillsammans, 1 ödhpt, 12 (12) 13 (14) räta.
Varv 5: Sticka räta maskor.
Varv 6: 12 (12) 13 (14) räta, sticka 2 räta tillsammans,
1 ödhpt, 23 (23) 25 (27) räta, sticka 2 räta tillsammans, 1 ödhpt, 11 (11) 12 (13) räta.
Varv 7: 11 (11) 12 (13) räta, sticka 2 räta tillsammans,
1 ödhpt, 21 (21) 23 (25) räta, sticka 2 räta
tillsammans, 1 ödhpt, 10 (10) 11 (12) räta.
Varv 8: 10 (10) 11 (12) räta, sticka 2 räta tillsammans,
1 ödhpt, 19 (19) 21 (23) räta, sticka 2 räta
tillsammans, 1 ödhpt, 9 (9) 10 (11) räta.
Fortsätt att minska på detta sätt varje varv, sista varvet
skall vara:
5 räta, sticka 2 räta tillsammans, 1 ödhpt, 9 räta, sticka
2 räta tillsammans, 1 ödhpt, 4 räta.
Sticka de första 6 maskorna på nästa varv.
Ta av garnet med en lång garnända, sätt sulans maskor
på en sticka och maskorna till fotens ovansida på en
annan och sy ihop tån med maskstygn eller vänd
avigsidan ut och sticka ihop maskorna två och två
(en från vardera stickan) samtidigt som de maskas av.
Sticka en likadan strumpa till.
MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp strumporna enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka, eventuellt uppspända på sockblockare.
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