C

F

RENA RAMA RÄTAN Så stickar jag sockar utan aviga maskor
Bokstäverna
hänvisar till
bilderna
A SKAFT

Använd garn och stickor som ger en bra täthet vid slätstickning när du stickar runt.

Utgå ifrån antalet maskor du vill ha framme på foten! = SLUTANTAL
Skaftet stickar jag med PATENT SPECIAL, om måttet runt ankeln är ungefär som framme på foten är
maskantalet ca 70% av SLUTANTAL.

PATENT SPECIAL stickar jag såhär: varannan maska lyfter jag med garnet över stickan och höger sticka sticks in i maskan
”spets mot spets” med vänstra stickan. Varannan maska stickas tillsammans med omslaget
UPPLÄGGNINGEN måste vara elastisk, jag gillar "Gammal norsk uppläggning", jag behöver då lägga upp dubbelt så många
maskor som jag ska ha i skaftet.
PATENT SPECIAL blir elastisk och bygger inte lika mycket på höjden som slätstickning. Det är delvis detta jag utnyttjar för att
forma hälen, "HÄLREMSAN" stickas i slätstickning och blir då längre än resten.
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HÄLREMSAN
BÖRJAR

När jag stickat "lagom" långt på skaftet låter jag första och sista maskan bli en vanlig rät maska istället för
att lyftas med omslag. Detta gör jag sedan med en ny maska vart tredje varv, men inte så många
eftersom de kan göra att skaftet blir för tajt att dra på.
Hälkilen formas också av ÖKNINGAR intill hälremsan.

C ÖKNINGAR

Ökningarna blir patentmaskor när de stickats 2 varv som vanlig rät. Öka tills den passar hälen.
De sista ökningarna fortsätter som vanliga räta maskor, så blir hälremsan bredare.
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STICKAT MED TUNT SOCKGARN strl 39, stickar jag ca 15 varv utan några förändringar.

E ev minskning

Efter hälen minskar jag maskantalet så att det stämmer med antalet maskor jag vill ha framme
på foten.
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Minskad
omkrets

När maskantalet stämmer med SLUTANTAL låter jag patentmaskorna närmast hälremsan bli vanlig
rätstickning. Vart tredje varv blir sedan nästa patentmaska en vanlig rät maska osv
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