
91058

NOVA
FOTENS LÄNGD: Ca 8(9)10(11) cm
GARNÅTGÅNG: Ca 10(15)20(20) g
A: 48017
B: 48019
C: 48016
D: 48012
E: 48007
F: 48011
G: 48010
H: 48001
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91058 BABYNS FÖRSTA RAGGSOCKOR I NOVA
GARNKVALITÉ Nova (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
STORLEKAR  56(68)80(92) cl
FOTENS LÄNGD Ca 8(9)10(11) cm (kontrollera längden efter uppstickning)
GARNÅTGÅNG  Ca 10(15)20(20) g
STRUMPSTICKOR Nr 2.5
DESIGN & TEXT Järbo Garn
 
MASKTÄTHET 26-27 m och 36 v slätst på 2.5 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 26-27 m.

FÖRKLARINGAR  Överdragshoptagning (ödhpt) =  lyft en ostickad maska från vänster till höger sticka, sticka sedan nästa maska rät, ta 
därefter den lyfta maskan och dra den över den stickade maskan. Resultatet blir en minskning som lutar åt andra hållet 
mot om du minskar genom att sticka 2 maskor tillsammans.

FÖRKORTNINGAR rm=rät maska, am=avig maska, m=maska/maskor, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv 

TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete. 
* Markera med en färgad penna den storlek Du stickar så ar det lättare att följa beskrivningstexten.

 * Sticka med elastisk tråd för att få en fastare och mer formbar resår i sockornas skaft.   

  
RAGGSOCKOR Lägg med dubbla stickor nr 2.5 upp 28(32)36(40) m. Fördela m på 4 stickor = 7(8)9(10) m per sticka. Sticka resår 1 rm,
 1 am i 6(7)8(9) cm. Sticka 2 v rm. Nu stickas fram och tillbaka i slätst på 1:a och 4:e stickans 14(16)18(20) m (= hälen),
 i 2½(2½)3(3½) cm. Sticka därefter med början från rätsidan 8(9)10(11) rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 3 a, 2 am
 tillsammans, 1 am, vänd, lyft 1 m, 4 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 m tillsammans, 1 am, vänd. Fortsätt på
 detta vis att sticka och vända tills alla sidmaskor är stickade. Plocka upp 7(9)10(12) m på var sida om hälmaskorna och
 sticka runt = alla v räta. Minska 2 m. Sticka de 2 sista m tillsammans på en 1:a stickan och gör 1 ödhpt över de 2 första 

m på den 4:e stickan. Upprepa minskningarna varje v tills 28(32(36)40 m återstår. Sticka rakt till hela foten mäter 
5(6)7(8) cm. Nu minskas för tån. Sticka 2 m tillsammans i slutet av 1:a och 3:e stickan, sticka 2 m tillsammans i början 
av 2:a och 4:e stickan. Upprepa detta minskningsvarv med 3 varvs mellanrum 1 gång, med 2 varvs mellanrum 1 gång, 
därefter med 1 varvs mellanrum tills det återstår 8 m. Tag av garnet, träd tråden igenom m och fäst. Sticka ytterligare 1 socka. 
 

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