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Julsockar 

 

 

 
Storlek:  

34-43 

Material:  

LANGYARNS JAWOLL. 50g = 1 nystan blått, samt 50g = 1 nystan rosa. 

Ersätt med alternativa färger om så önskas. 

ADDI strumpstickor, storlek 2,5 och 3 mm. 

Mått: 
26m x 36v = 10 x 10 cm (3mm) 

Dessa strumpor stickas från skaftet ner till tårna. 
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Resår: 

Lägg upp 60m blått fördelat på fyra strumpstickor storlek 2,5. 

Sticka *2rm, 2am*, upprepa *-* tills resåren mäter 3 cm. 

Mönster (se diagram sist i beskrivningen): 

Varv 

1-3 Byt till stickor 3 mm och sticka 3v slätstickning. 

4 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

5 slätstickning blått 

6 *1rm blå, 1rm rosa, 2rm blå*, repetera från *-* 

7 slätstickning blått 

8 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

9 slätstickning blått 

10 *1rm blå, 1rm rosa, 2rm blå*, repetera från *-* 

11 *1rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* 

12 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

13-15 slätstickning blått 

16 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

17 *4rm blå, 3rm rosa, 1rm blå, 3rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* 

18 # 4rm blå, *1rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* tre gånger #, repetera från #-# 

19 *4rm blå, 3rm rosa, 1rm blå, 3rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* 

20 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

21 *4rm blå, 3rm rosa, 1rm blå, 3rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* 

22 # 4rm blå, *1rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* tre gånger #, repetera från #-# 

23 *4rm blå, 3rm rosa, 1rm blå, 3rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* 

24 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

25-27 slätstickning blått 

28 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

29 *1rm rosa, 1rm blå*, repetera från *-* 

30 *1rm blå, 1rm rosa, 2rm blå*, repetera från *-* 

31 slätstickning blått 

32 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-* 

33 slätstickning blått 

34 *1rm blå, 1rm rosa, 2rm blå*, repetera från *-* 

35 slätstickning blått 

36 *3rm blå, 1rm rosa*, repetera från *-*  

37-39 slätstickning blått 

 

Häl: 

Hälen stickas med lindade maskor på följande vis: 

Rätsida: Lägg tråden framför arbetet och lyft över nästa maska på höger sticka.  

Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd.  

Avigsida: Lägg tråden bakom arbetet och lyft över nästa maska på höger sticka.  

Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd.  

Sticka lindad maska: Sticka genom både maskan och den lindade tråden, rm på rs och am på as. 
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Minskning: 

Varv 

start slätstickning rosa 30m på de första två strumpstickorna och lägg undan dem, fortsätt sedan 

 att sticka hälen på de två sista strumpstickorna fram och tillbaka enligt nedan. 

1 (rs) rm rosa tills 1m återstår (29 m), linda maska och vänd 

2 (as) am rosa tills 1m återstår, linda maska och vänd 

3 (rs) rm rosa tills 1m återstår till den förra lindade maskan (vändmaskan), linda maska och vänd 

4 (as) am rosa tills 1m återstår till den förra lindade maskan (vändmaskan), linda maska och vänd 

Upprepa v3 och 4 tills det är 10m kvar. 

Ökning: 

Varv 

1 (rs) rm rosa till den första lindade maskan, sticka den lindade maskan rät och linda nästa maska 

  (som då blir dubbelt lindad) och vänd 

2 (as) am rosa till den första lindade maskan, sticka den lindade maskan avig och linda nästa maska 

  (dubbelt lindad) och vänd 

3 (rs) rm rosa till den första dubbellindade maskan, lyft upp och sticka ihop de lindade omtagen 

  rätt, linda nästa maska (dubbelt lindad) och vänd 

4 (as) am rosa till den första dubbellindade maskan, lyft upp och sticka ihop de lindade omtagen 

  avigt, linda nästa maska (dubbelt lindad) och vänd 

Upprepa v3 och 4 tills du lindat de yttersta maskorna dubbelt. 

Börja sticka runt igen, med rosa färg på hälen, byt sedan till blå och sticka 2v. Lyft upp de sista 

lindade omtagen och sticka ihop dem när du kommer till dem. 

 

Fot: 

Fortsätt sticka slätstickning i blått till arbetet (mätt från hälen) mäter 

34-36: 13 cm, 37-39: 14 cm, 40-41: 15 cm, 42-43: 16 cm 

Kan man prova sockan så mäter tån 4 cm, så sluta i sådana fall när det är 4 cm kvar i passform. 

 

Tår: 

Byt till rosa garn och stickor 2.5. 

Se till att maskorna är fördelade jämt (15 per strumpsticka) 

Varv 

1 På strumpstickor 1 och 2 i rosa: *1rm, lyft/lyft/rm, rm tills 3m kvar, 2 tills, 1rm* 

  repetera från *-* på strumpstickor 3 och 4 i rosa. 

2  slätstickning rosa 

Repetera varv 1-2 fyra gånger. 

Repetera varv 1 tills 12 maskor återstår (2v). 

Sy ihop resterande maskor 
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Mönster:  


