beskrivning.
Mina rutiga sockor ”Ina”
Efter att ha stickar randiga sockor hela vintern
beslutade jag mig för att sticka sockor på något
annat sätt. RUTIGA, men hur gör man det? Jo
man lyfter en maska! Sockorna är fortfarande
randiga för man stickar med en färg i taget.
Använd ditt favoritsockmönster. Jag använder
Stickas Mysteriesocka, konstruerad av Heléne
Wallin, för den är tydligt skriven och passar
min fot perfekt. Jag har även använt rutorna till
barnsockor och då använt Garnstudios sockmönster 130-16 som har storlekar från 16 till
46.
Jag stickar med magic loop och mina instruktioner är skrivna därefter.
Tänk på att varven med lyfta maskor gör att
sockan blir lite smalare på bredden. Prova
medan du stickar så att den går på. Vet du
med dig att du stickar hårt, ta en större storlek
men anpassa längden på foten så att den passar och inte blir för lång.

Så här gör jag:
• Två
 
konstrasteraden färger i sockgarn till exempel en enfärgad och en självrandande.
• En
  rundsticka, 80 cm, i grovlek 2,5 mm. Du
kan sticka på strumpstickor det går utmärkt.
• Jag
 
tar mitt favoritsockmönster – som har
64 maskor till storlek M – och stickar resår i
3–4 cm med huvudfärgen.
• Mönstret
 
börjar mitt bak och alla färgskiften
sker där både på skaftet och, efter hälen,
mitt under foten.
För att få ett snyggt rutmönster skall maskorna
fördelas så här:
• På
  ovansidan 33 maskor. Här skall det vara
en lyft maska först och sist på stickan och
mönstret är 4+1 maska. Alltså (lyft 1 m,
3 rm) lyft 1 m.
• På
  baksidan/undersidan blir det då 31 m.
Mönstret består av 4+3 maskor. Alltså (3 rm,
lyft 1 m), 3rm
• Sticka
 
rutigt. Omväxlande 2 varv med huvudfärgen och 2 varv med konstrastfärgen
och lyfta maskor ner till hällappen.
• Hällappen
 
stickas över de 31 maskorna från
baksidan. När den är klar plockar jag upp nya
maskor utmed sidorna enligt instruktionerna
för mitt mönster.
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• Efter
 
hällappen stickas ovansidan rutig och
undersidan randig. Minskningarna efter hälen
görs före den första lyfta maskan och efter
den sista lyfta maskan på ovansidan. Jag
minskar så att jag får 33 maskor på undersidan också.
• Avsluta
 
foten med 2 varv i huvudfärgen så
att den sista rutan blir klar. För mig 62 eller
64 varv från hälen.
• Gör
 
tåavmaskningen enligt mönstret eller på
ditt eget bästa sätt.
Text och foto: Kerstin Öhman
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