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Tåuppstrumpor som kan
stickas samtidigt med
magicloop tekniken.
Mönster av: Eva Johannesson

UPPLÄGGNING
Lägg ihop stickorna på din rundsticka och lägg upp 12
maskor på varje sticka (går naturligtvis att ha även 10 på varje eller 14 också
om man så önskar). Jag tycker att det blir snyggare att ha lite bredare tå.
Kolla uppläggningstekniken här:
https://www.youtube.com/watch?v=mabbuF1Amxc (ca de första 4 min)

TÅN
Börja sticka som på filmen ovan. Jag brukar öka vartannat varv hela tiden
men börja med ett varv utan ökning. Jag ökar innanför 1 maska på varje
halva med att göra 1 omslag om stickan som på varvet efter utan ökning
stickas vridet. Ett varv är två stickor. Varv 1 sticka alla maskor räta. Varv 2
Första stickan. Sticka första maskan, öka 1 m innanför första maskan, sticka
till sista maskan, öka 1 m och sticka sista maskan. Gör likadant på andra
stickan. = 4 ökningar på ett varv. Jag fortsätter och ökar tills jag har 30
maskor på varje sticka dvs hela strumpan är på 60 maskor.
(Jag vill ha sockor som lite sitter åt runt foten då jag har bara dessa strumpor om dagarna på
jobbet.) Naturligtvis kan man öka en omgång till så att man får 64 maskor på stickorna, detta är
en smaksak. Det är ju även beroende på fot och hur hårt/löst man stickar och vilket garn man har
samt vilken stickgrovlek man använder. (Jag fäster starttrådarna när jag har omkring 40 maskor
för att slippa tampas med dem och sätter en liten markör där varvet börjar)

FOTEN
När du har 60 maskor så fortsätter du att sticka runt tills hälen kommer. Jag
brukar sticka tills foten mäter 15 cm från uppläggningen. (Jag har ca storlek
40 i skor)

HÄLKIL under foten
Nu kommer hälkilen. Nu ökar du på samma sätt som på tån fast bara på ena
halvan av strumpan, dvs på t ex första halvan av varvet. Jag brukar öka 9 ggr
dvs jag gör 18 varv (Gör man 10 ggr så går det sedan jämt upp när man gör
hälkappan men jag tycker att det blir snyggare med en kvar i kanten.)
Ökningarna görs även här varannat varv i varje sida med en ökning (omslag)
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innanför en maska. Detta omslaget stickas sedan vridet rätt på nästa varv.
Detta betyder att ena halvan har fortfarande 30 maskor (eller vad du valt)
som stickas varje varv och den andra halvan ökas tills det blir 48 maskor
(30+18 dvs 9 ökningar á 2 maskor varje gång).

FÖRKORTADE VARV under foten
Nu ska du göra förkortade varv på
underdelen av hälen för att börja
forma den.
Du stickar 32 maskor dvs tills det
återstår 16 maskor på ena strumpan.
Gör ett omslag, en rät, tar fram
garnet och lyfter över en maska till
höger sticka, lägger tillbaka garnet
bakåt och vänder allt så du får baksidan mot
dig. Lyft över den lyfta maskan. (Garnet
ligger nu runt maskan)
Sticka en avig maska och en avig i bakre
maskbågen.

Sticka 16 aviga maskor. (Det ska återstå 16 maskor i
kanten). Gör ett omslag, sticka en avig maska. Lägg
garnet bakom arbetet och lyft över en maska till höger
sticka. Lägg fram garnet mot dig. Vänd arbetet.

Lyft en maska. Sticka en rät maska och en rät i bakre maskbågen.
Sticka 14 räta
maskor så att det
återstår 5 maskor
till “hålet”. Nu
upprepas samma
som förra varvet.
(Ett omslag en rät
och lägg om
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garnet runt maskan. ta fram garnet, Lyft, lägg bak garnet, vänd lyft en
maska.)
Sticka en avig, en avig i bakre
maskbågen. Sticka nu 12 aviga maskor
och därefter upprepar du samma
“ökning och vändning” som förra
varvet. Dessa varv upprepas så att du
gör 4 st i varje sida sammanlagt. På sista
aviga så är det 4 aviga innan sista
ökning/omläggning.
Nu är du på framsidan av strumpan.
Sticka en rät och en rät i bakre.
Sticka nu 6 räta maskor. När du nu
kommer till “omläggningarna” så
plockar du upp omslaget. Trä
stickan genom omslaget (rätt),
fånga upp maskan som den ligger
runt och gör ett omslag om garnet
och dra igenom, dvs rät maska. Gör
detta på alla de 4 maskorna som är
omlagda. Sticka därefter de 14 maskorna som återstår på stickan.
Gör samma sak på nästa socka.
Nu kommer du till ovansidan på foten. Sticka båda strumpornas 30 maskor.

HÄLKAPPAN
uppåt
Nu är du tillbaka på
hälen. Sticka 14 maskor,
nu kommer
omläggningarna på
andra sidan. Dessa
behöver också fångas
upp på liknande sätt
som på andra sidan. Dra lite i
omläggningen så att du får upp den på
stickan. Sticka ihop omslaget och den räta
som den låg runt rätt. Sticka 2 räta, fånga
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upp nästa omslag på samma sätt som det första.
Gör samma sak på de följande 2 omläggningarna.
Efter sista dubbelmaskan stickar du 17 räta dvs tills 15 maskor återstår på
stickan (en mindre än vid de förkortade varven.) Sticka ihop nästa två rätt i
bakre maskbågen. Vänd sockan så baksidan kommer fram. Lyft första med
garnet mot dig, dvs på avigan. Sticka 26 aviga maskor, nu återstår 15 maskor
på varvet. Sticka ihop nästa två avigt. Vänd. Lyft första maskan med garnet
bakom. Sticka 26 räta maskor. Sticka ihop nästa två rätt i bakre maskbågen,
det ska bli som en kedjelinje nu längs båda sidorna på hälen. Vänd. Sticka 26
aviga maskor, sticka ihop två avigt. Fortsätt med detta tills du har två
maskor “kvar” i varje sida. Sticka nästa räta varv som innan och när du
kommer till slutet på varvet så stickar du ihop två rätt i bakre som innan och
därefter en rät istället för att vända.

Nu gör du samma sak med andra sockan.
Nu vänder du runt och stickar ovansidornas 30 maskor på sockorna igen. Nu
är du tillbaka vid hälen igen. I denna kanten har du två maskor medan du
bara har en i andra sidan. Detta innebär att du nu gör en rät och därefter
stickar ihop nästa två rätt i främre maskbågen för att följa randen. Sticka
resten av hälens maskor. Nu gör du samma ihoptagning på andra sockan.
(Om du gjorde 10 ökningar på kilen istället för 9 så kommer det inte att bli
en “ensam rät” i kanten)

Skaft
Nu stickar du runt igen med början på ovansidan av foten. Nu stickar du runt
tills du får önskad längd på skaftet. Jag kör oftast med 400-420 m på 100 g
garn vilket innebär att jag väger nystanet så halva går åt till varje par. Ibland
gör jag resår de sista centimetrarna längst upp. Det brukar gå åt mellan 5-10
g till resåren för mig. Ibland gör jag slätstickning hela vägen, detta ger en
rullkant.
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Avmaskning
Avmaskningen gör jag med en elastisk variant så att den går över hälen.
Sticka 2 räta (eller följa resåren), sticka ihop dem i bakre maskbågen, sticka
en maska, sticka ihop dem i bakre maskbågen osv tills du gjort alla 30 på ena
halvan. Nu gör du andra sockans 30 maskor på samma sätt, vänder runt och
gör den andra halvan av andra sockan. Nu kommer du tillbaka till första
sockans andra halva. Maska av dem. (Jag brukar fånga upp en maska extra i
första avmaskade för att få ihop varvet lite snyggare).

Beskrivning nedskriven av: Eva Johannesson,
mail: eva.johannesson@centrina.se
För den observante så syns det kanske att
ränderna går åt motsatt håll i paret(syns bäst
på de ljusa ränderna). Det jag känner är extra
bra är att jag får ut två par på ett 100 g nystan
på detta sätt. På det sättet kan jag matcha
ihop dem från olika “par” och få två
tillsammans med lika randning.

