
KLASSISKA RAGGSOCKOR
Raggi:  Barn (31-33) ca 100 g,  Dam (37-38) ca 200 g, Herr 42-43 ca 200 g
Fuga: Barn (31-33) ca 150 g,  Dam (37-38) ca 150 g, Herr 42-43 ca 200 g
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90384 KLASSISKA RAGGSOCKOR I RAGGI
GARNKVALITÉ Raggi
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr
STORLEKAR Barn / Dam / Herr
FOT/CENTIMETER 22-24(25-27)28-30 (31-33) 34-36(37-38) / 38-39(40-41) / 42-43(44-45) cm
GARNÅTGÅNG 100(100)100(100)200(200) / 200(200) / 200(200) g
STRUMPSTICKOR Nr 3! och 4! mm
DESIGN & TEXT Järbo Garn AB
MASKTÄTHET 19 m och 24 v slätstickning med stickor nr 4! = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 19 m.

 LÄS IGENOM BESKRIVNINGEN NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DITT ARBETE. 
TIPS! För dig som önskar en lösare resår på skaftet gör så här: Lägg med st 4! upp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m och
 fördela dem på 4 strumpstickor med 9(9)10(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1:a och 4:e stickan och 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m
 på 2:a och 3:e stickan. Sticka resår 2 rm, 2 am i 9(9)11(11)13(13)/15(15)/17(18) cm. Övergå till slätst. Minska på 1:a v 4 m
 jämt fördelat. Sticka 2 cm slätst. Fortsätt sedan sticka enl beskrivning socka A. På nästa v stickas för hälen...osv 

SOCKA, A Lägg med st 3! upp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 9(9)10(10)10(11)/12(12)/13(13) m
 på 1:a och 4:e stickan och 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2:a och 3:e stickan. Sticka resår 2 rm, 2 am i 10(10)12(12)14(14)/16(16)
 /18(18) cm. Efter resåren byter man till strumpstickor 4! och slätst. Minska på 1:a v 4 m jämt fördelat. Sticka 2 v. På nästa v stickas för
 hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 12(12)14(14)16(16)/18(18)/20(20) v. På nästa v = rätsidan stickas: 10(10)11(11)11
 (12)/13(13)/14(14) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m  tills rätt i
 bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje
 vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på höger sida om hälen samt sticka hälften
 av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest m från hälen samt plocka upp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på vänster sida om
 hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
 sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills
 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)
 20(21)/22(23) cm. Nu stickas för tån: på den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm.
 På den2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta minsknings v vartannat v tills det återstår
 12(12)12 (12)16(16)/20(20)/20(20) m på stickorna. 

RAK TÅ För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut. Maska av så här; Lägg ihop arbetet så att rätsidorna
 ligger mot varandra, använd sticka 3 för att sticka ihop 1 m från vardera sticka till en m, upprepa (nu har du 2 m på 3:e
 stickan). Ta den 1:a stickade m och drag den över den andra m (nu har du 1 m på 3:e stickan), tag 1 m från vardera sticka
 och sticka ihop till en m (nu har du 2 m på 3:e stickan). Ta den 1:a stickade m och drag den över den andra m (nu har du
 1 m på 3:e stickan), upprepa på samma sätt tills maskorna tar slut. Tag av tråden och fäst.  

RUND TÅ Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst. 
 
90384 KLASSISKA RAGGSOCKOR I FUGA
GARNKVALITÉ Fuga
GARNALTERNATIV Fantasi, Gästrike 3 tr, Lady, Mellanraggi
STORLEK Barn, Dam/ Herr
EUR 22-24(25-27)28-30(31-33) 34-36(37-38) / 38-39(40-41) / 42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG 100(100)150(150)150(150) / 150(150) /200(200) g
STRUMPSTICKOR Nr 2! och 3 mm
DESIGN & TEXT Ingalill Johansson
MASKTÄTHET 24 m och 32 v slätstickning med stickor nr 3 = 10 cm- eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 24 m.

SOCKA, B Lägg med st.  2! upp 34(36)40(42)46(50)/50(54)/56(60) m och fördela dem på 4 strumpst. med 9(9)10(11)12(13)/13(14)/14(15) m
 på 1:a och 4:e stickan och 8(9)10(10)11(12)/12(13)/14(15) m på 2:a och 3:e stickan. Sticka resår 1 rm, 1 am i
 8(8)10(10)12(12)/14(14)/16(16) cm. Efter resåren byter man till strumpstickor 3 och slätst. Sticka 2 v. På nästa v stickas
 för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 14(14)18(18)20(20)/22(22)/24(24) v. På nästa v = rätsidan
 stickas: 11(11)12(13)14(15)/15(16)/16(17) m, 2 m tills rätt i bakre mb., 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
 lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att
 sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp
 8(10)11(11)13(13/14(14)/15(15) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st,
 sticka. rest m från hälen samt plocka upp 8(10)11(11)13(13)/14(14)/15(15) m på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka
 runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följande: (det är de upplockade m som minskas):
 sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre mb på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat
 v tills 32(34)38(40)44(48/48(52)/54(58) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter
 10(12) 14(16)18(20)/20(21)/22(23) cm. Nu stickas för tån: på den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m
 tills rätt i bakre mb, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta
 minsknings v vartannat v tills det återstår 8(10)10(8)8(8)/8(8)/10(10) m på stickorna. Tag av garnet och drag det genom
 de återstående m och fäst. 

FÖR TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Ej sköljmedel.
 Undvik blötläggning. Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 
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