Perfect Premium
Basstrumpor
Storlek: 38-39
Garn: Perfect Premium beige (3) (75 % ull, 25 %
polyamid, 150 g = 375 m)
Garnåtgång: 80 g för modellstrumporna
Prym stickor: strumpstickor nr 3½ eller enligt
handlag
Sticksätt: Resår: Varv 1-8: *1 rm, 1 am*, upprepa **. Varv 9: Avigt. Upprepa v 1-9.
Slätstickning: Sticka alla v rätt.
Stickfasthet: 22 m = 10 cm.
Design: Noon Knit, Outi Markkanen
Skaftet
Lägg upp 52 m (13 m på var sticka). Sticka 1 avigt v och upprepa därefter 5 gånger resårens v 1-9.
Sticka därefter 8 v slätstickning och sticka sedan hällappen med m på sticka I och II, de övriga m vilar.
Hällapp med korsförstärkt sticksätt, 26 m
Lägg m från sticka I och II på samma sticka.
Varv 1 (rätsidan): *1 rm, lyft 1 m ostickad*, upprepa *-* tills det återstår 2 m vilka stickas rätt.
Varv 2 (avigan): Sticka avigt.
Varv 3 (rätsidan): 2 rm, *lyft 1m ostickad, 1 rm*, upprepa *-* v ut.
Varv 4 (avigan): Sticka avigt.
Upprepa v 1-4 totalt 27 gånger (sista v från rätsidan).
Hälens botten
Sticka avigt tills det återstår 9 m, sticka 2 am. Vänd.
Sticka förstärkt sticksätt på rätsidan tills det återstår 9 m på stickan, sticka 1 överdragshoptagning (=
öhpt = lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd.
Sticka avigt tills det återstår 8 m, sticka 2 am ihop, vänd.
Sticka förstärkt sticksätt på rätsidan tills det återstår 8 m på stickan, sticka 1 öhpt, vänd.
Fortsätt på detta sätt med hoptagningar i vardera sidan till endast de mittersta 10 m återstår och det
sista v stickas från rätsidan. Dela upp hälens m på två stickor. Stickornas numrering börjar nu under
foten.
Upplockning av maskor från hällappen
Plocka efter de 5 m på sticka I med arbetets garn upp 14 m utmed hällappens kant. Sticka slätstickning
med m på sticka II och III. Plocka på sticka IV upp 14 m utmed hällappens andra kant och sticka de
återstående m under foten.
Kilhoptagningarna
Fortsätt i slätstickning. Sticka 1 v. Sticka på följande v 2 rm ihop i slutet av sticka I och 1 öhpt i början
av sticka IV. Sticka 2 mellanv. Upprepa hoptagningarna vart 3:e v tills det på samtliga stickor återstår
13 m.
Fortsätt i slätstickning tills foten mäter 19 cm från hälen mätt.
Tåhoptagningarna
Sticka i slutet av sticka I och III 2 rm ihop, 1 rm samt i början av sticka II och IV 1 rm, 1 öhpt, de övriga
m i slätstickning. Sticka 3 mellanv. *Upprepa hoptagningarna på följande v, sticka 2 mellan v*, upprepa

*-* ytterligare 1 gång. Upprepa hoptagningarna och sticka 1 mellanv. Upprepa hoptagningarna därefter
varje v tills det återstår totalt 8 m på stickorna.
Ta av garnet men lämna en tillräckligt lång ände för att sy ihop m parvis. Lägg m från sticka I och II på
samma sticka och från sticka III och IV på en annan sticka. Sy ihop tån med maskstygn.
ELLER: Då det återstår 8 m, sticka ytterligare på varje sticka 2 rm ihop. Ta av garnet, trä genom m, dra
till och fäst väl.
Fäst alla trådar.
Sticka andra strumpan på samma sätt, men hälen med m på sticka III och IV. På detta sätt blir början
av v på fotens insida på vardera strumpan.
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Perfect Premium
Flickstrumpor med volang
Strumporna påbörjas från tån. Hälen stickas med
förkortade varv.
Storlek: 30-31
Garn: Perfect Premium rosa (4) (75 % ull, 25 % polyamid,
150 g = 375 m)
Garnåtgång: för modellstrumporna ca 50 g
Stickor: strumpstickor nr 3 eller enligt handlag
Sticksätt: Slätstickning: Sticka alla v rätt.
Resår: *2 rm vridet, 2 am*, upprepa *-*.
Spetsmönster: Sticka enligt diagrammet.
Stickfasthet: 24 m slätstickning = 10 cm
Design: Noon Knit, Outi Markkanen
Stickningen påbörjas från tån.
Ta två strumpstickor och sno garnet som en åtta runt stickorna från höger mot vänster. Börja sno från
början av garnet så att tråden som kommer från nystanet blir bakom den översta stickan. Då du har 7
snoningar på vardera stickan, skjuta fram dem till högra änden av stickorna.
Ta en tredje sticka och sticka snoningarna från den övre stickan rätt och därefter på en 4:e sticka
snoningarna från den undre stickan rätt. Fördela m på fyra stickor (3+4+3+4 m).
Sticka enl diagr ökningarna så här:
Varv 2: sticka 1 rm, gör ett vridet omslag, sticka 2 rm (= sticka I och III), sticka 3 rm, gör ett vridet
omslag, sticka 1 rm (sticka II och IV) (4+5+4+5 m).
Varv 3: sticka 1 rm, gör ett vridet omslag, sticka omslaget rätt + 2 rm (= sticka I och III), sticka 3 rm +
omslaget rätt, gör ett vridet omslag, sticka 1 rm (= sticka II och IV) (5+6+5+6 m) .
Fortsätt med ökningarna enl diagr och påbörja samtidigt, efter 4 ökningar, på diagrammets 6:e v
spetsmönstret utanpå foten med m på sticka I och II. Sticka slätstickning med m på stickorna III och IV.
Efter v 11 när samtliga ökningar är gjorda är maskantalet 42 m = 10+11+10+11 m.
Upprepa det med grått markerade avsnittet i diagrammet.
När strumpan mäter 12 cm från tån mätt, öka med ett vridet omslag 1 m i början av sticka III och i
slutet av sticka IV. Upprepa ökningarna efter 1,5 cm = 10+11+12+13 m.
När strumpan mäter 15,5 cm från tån mätt, sticka m på sticka I och II och påbörja hälen.
Hälen stickas med förkortade v med m på sticka III och IV.
Sticka rätt tills det återstår 2 m på sticka IV. Vänd. Flytta från höger sticka 1 m över på vänster sticka
och ta garnet mellan m fram till rätsidan. Flytta m tillbaka till höger sticka (garnet snos runt m). Sticka
avigt tills det återstår 2 m på sticka III. Vänd. Flytta från höger sticka 1 m över på vänster sticka och ta
garnet mellan m fram till rätsidan. Flytta m tillbaka till höger sticka. Sticka rätt tills det på sticka IV
återstår 3 m, upprepa omslaget runt maskan. Sticka avigt tills det på sticka III återstår 3 m, upprepa
omslaget runt m.
Fortsätt på detta sätt tills det på vardera stickan finns omslag runt 8 m. Garnet är nu mellan sticka III
och IV. Sticka 1 v med alla m, sticka m med omslag om så här: Lyft tråden som ligger runt m upp på
stickan bakom m och sticka m + omslaget rätt ihop. Fortsätt med spetsmönster på sticka I och II.
Upprepa de förkortade v så här: Sticka rätt tills det på sticka IV återstår 6 m, Vänd. Gör ett omslag om
m. Sticka avigt tills det på sticka III återstår 6 m, vänd. Gör ett omslag om m. Fortsätt på detta sätt tills
det på vardera stickan finns omslag runt 6 m. Sticka sedan med alla m, på sticka III och IV slätstickning.

När arbetet mäter 4 cm från hälen mätt, minska 1 m i slutet av sticka III och i början av sticka IV. Sticka
6 v resår. Gör på sista v 1 vridet omslag mellan samtliga räta m. Sticka 1 v *3 rm (normalt i främre
maskbågen), 2 am*, upprepa *-* och gör samtidigt 1 vridet omslag mellan samtliga räta m. Sticka 4 v
*5 rm, 2 am*. Maska avigt av.
Fäst alla trådar. Sticka den andra strumpan på samma sätt.

rät m
1 vridet omslag
1 omslag
1 överdragshoptagning
2 rm ihop
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Perfect Premium
Flät- och spetsmönstrade strumpor
Storlek: 38-39
Garn: Perfect Premium naturvitt (2) (75 % ull, 25 % polyamid,
150 g = 375 m)
Garnåtgång: 110 g för modellstrumporna
Stickor: strumpstickor nr 3 eller enligt handlag
Sticksätt: Korsad resår: Varv 1: *Lyft 1 m ostickad, sticka i
följande m 1 rm både i främre och bakre maskbågen, dra den
lyfta m över de stickade, 1 am*, upprepa *-*.
Varv 2: *2 rm, 1 am*, upprepa *-*.
Spets- och flätmönster: Sticka enl diagrammet.
Slätstickning: Sticka alla v rätt.
Vriden resår i rundv: *1 rm vridet, 1 am*, upprepa*-*.
Vriden resår plant stickad: På rätan: *1 rm vridet, 1 am*, upprepa*-*. På avigan: *1 rm, 1 am vridet*¸
upprepa *-*.
Design: Noon Knit, Outi Markkanen
Strumporna påbörjas traditionellt i rundvarv. Efter de första korsningarna av flätorna stickar man plant
fram till följande korsning av flätorna då det åter stickas 2 v i rundvarv. På fotens framsida uppstår en
fläta med öppningar.
Stickfasthet: 24 m = 10 cm
Skaftet
Lägg upp 60 m = 15 m på var sticka. Sticka 3,5 cm korsad resår. Sticka därefter såhär, stickornas
numrering börjar mitt fram:
Sticka I: Sticka 1 rm, öka 1 m med 1 vridet omslag, 1 rm, 1 am, 5 rm (spetsrand), 1 am, 5 rm
(spetsrand), 1 am = 16 m.
Sticka II: 5 rm (spetsrand), 1 am, 5 rm (spetsrand), 1 am, 3 rm = 15 m.
Sticka III: Sticka 1 rm, öka 1 m med 1 vridet omslag, 1 rm, 1 am, 5 rm (spetsrand), 1 am, 5 rm
(spetsrand), 1 am = 16 m.
Sticka IV: 5 rm (spetsrand), 1 am, 5 rm (spetsrand), 1 am, 3 rm = 15 m.
Fortsätt i spets- och flätmönster enl diagrammet.
Diagrammets höger och vänster kant är mitt fram där flätan med öppningar stickas. Flätan mitt på
diagrammet blir mitt bak.
Upprepa spetsranden mellan flätorna totalt 4 gånger.
Sticka enl diagrammet: Varv 1-6 i rundvarv, *varv 7-16 plant, varv 17 och 18 i rundvarv*, upprepa *-*.
Strumpans framsida: Minska samtidigt med den 4:e korsningen av flätan 1 m på vardera sidan, sticka
före flätan 2 rm ihop och 1 överdragshoptagning (= 1 öhpt = lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra
den lyfta m över den stickade) efter flätan. Upprepa hoptagningarna ytterligare 2 gånger vid de två
följande korsningarna. Fortsätt spetsmönstret på var sida om flätan. 13 m på st I och 12 m på st IV.
Strumpans baksida: När flätan mitt bak har korsats 4 gånger fortsätt att sticka enl diagram 2. Flätans
fjärde korsning på diagrammets 1:a v.

Hällappen
När hela diagr 2 är stickat, sticka de 3 första m på sticka II över på sticka I samt de 4 sista m på sticka
III över på sticka IV. Lägg hällappens 23 m (sticka II och III) på samma sticka. Sticka 26 v vriden resår.
Hoptagningarna under hälen:
Sticka i slätstickning. Sticka 13 rm, 1 öhpt, vänd.
Lyft 1:a m avigt ostickad med ett omslag, 3 am, 2 am ihop, vänd.
Lyft 1:a m avigt ostickad med ett omslag, 5 rm (sticka alltid vändningarnas m + omslag rätt ihop på
rätan och avigt ihop på avigan), 1 öhpt, vänd.
Lyft 1:a m avigt ostickad med ett omslag, 7 am, 2 am ihop, vänd.
Lyft 1:a m avigt ostickad med ett omslag, 9 rm, 1 öhpt, vänd.
Lyft 1:a m avigt ostickad med ett omslag, 11 am, 2 am ihop, vänd.
Sticka v ut på rätsidan och fördela m på två stickor = 9 m på sticka II och 8 m på sticka III.
Upplockning av maskor utmed hällappen
Plocka upp efter de 8 m på sticka III 13 m med garnet utmed hällappens kant och sticka över 2 m från
sticka IV på sticka III = 23 m. Sticka spets- och flätmönster på sticka IV och I.
OBS! Sticka rundv mellan den 6:e och den 7:e korsningen av flätan utanpå foten och därefter åter
plant mellan de följande korsningarna. Efter den 7:e korsningen görs ännu 3 korsningar.
Flytta de två sista m på sticka I över på sticka II och plocka sedan upp 13 m utmed hällappens kant,
sticka de 9 återstående m = 24 m.
Kilens hoptagningar
Sticka m på sticka III och IV. Bytet av v sker fortfarande utanpå foten mellan flätan.
Sticka i början av sticka II 1 rm, 1 öhpt samt i slutet av sticka III 2 rm ihop, 1 rm. Upprepa
hoptagningarna vartannat v tills det på samtliga stickor återstår 13 m.
När foten mäter ca 18 cm från hälen mätt och du har sticka 8 v efter den sista korsningen av flätan,
påbörja hoptagningarna för tån.
Tåhoptagningarna
Sticka i början av sticka II 1 rm, 1 öhpt samt i slutet av sticka III 2 rm ihop, 1 rm. Sticka fram till den
sista flätkorsningen. Lämna de 2 sista m på sticka IV ostickade. Lägg stickan framför arbetet och sticka
dessa m rätt ihop med de 2 första m på sticka I = 2 minskade m. Flytta 1 m tillbaka på sticka IV och
fortsätt med att sticka tån i slätstickning. Sticka 2 mellanv.
Sticka i slutet av sticka I 2 rm ihop, hoptagningarna på sticka II och III lika som tidigare samt 1 öhpt i
början av sticka IV. Sticka 2 mellan v. Upprepa hopt och sticka 1 mellanv. Upprepa hopt därefter varje
v tills totalt 6 m återstår.
Ta av garnet och lägg m från sticka I och II på samma sticka och från III och IV på en annan sticka. Sy
ihop m med maskstygn.
ELLER: Ta av garnet, trä genom m, dra till och fäst väl.
Fäst alla trådar.
Sticka den andra strumpan på samma sätt.
Diagram 1

Diagram 2
Den med grått markerade maskraden är bortminskad, hoppa över då du läser diagrammet

rät m
avig m
omslag
1 överdragshoptagning (= 1 öhpt =lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den
stickade)
2 rm ihop
lyft 1 m ostickad, sticka 2 rm ihop och dra den lyfta m över de hopstickade
lägg stickans 3 sista m på en hjälpsticka framför arbetet, sticka 3 rm från följ
sticka, sticka de 3 m från hjälpsticka rätt över på följ sticka i stället för de bortstickade
lägg 3 m på en hjälpsticka framför arbetet, sticka 1 rm och därefter m från hjälpstickan rätt
lägg 3 m på en hjälpsticka framför arbetet, sticka 1 am och därefter m från hjälpstickan rätt
lägg 1 m på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka 3 rm och därefter m från hjälpstickan rätt
lägg 1 m på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka 3 rm och därefter m från hjälpstickan avigt

2 rm ihop
vriden rät m (sticka i den bakre maskbågen)
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Perfect Premium
Hjärtmönstrade strumpor
Storlek: 38-39
Garn: Perfect Premium ljusblått (3), vitt (2) (75 % ull, 25 %
polyamid, 150 g = 375 m)
Garnåtgång: för modellstrumporna användes 60 g blått och
35 g vitt
Prym stickor: strumpstickor nr 3½ eller enligt handlag
Sticksätt: Resår: *1 m vridet rätt, 1 am*, upprepa *-*.
Jaquardmönster: Sticka slätstickning enligt diagrammet.
Stickfasthet: 28 m jaquardmönster = 10 cm
Design: Noon Knit, Outi Markkanen
Skaftet
Lägg med blått upp 60 m (15 m på var sticka), sticka 10 v resår och 1 rätt v. Sticka därefter mönster i
32 v enl diagrammet. Flytta de 2 sista m på sticka I över på sticka II och de 3 första m på sticka IV över
på sticka III.
Börja sticka hällappen med m på sticka I och IV (= 25 m). Stickorna II och III vilar. Ta av den vita
tråden.
Hällapp i förstärkt sticksätt
Flytta över hällappens alla m på samma sticka. Sticka hällappen med blått.
Varv 1 (rätan): Sticka rätt.
Varv 2 (avigan): 4 rm, *lyft 1 m ostickad med garnet framför arbetet, sticka 1 am*, upprepa *-* tills
det återstår 5 m, lyft 1 m ostickad, 4 rm.
Upprepa varven 1-2 totalt 27 gånger (sista v stickas från rätan).
Hoptagningarna under hälen
Fortsätt i förstärkt sticksätt och sticka på avigan tills det återstår 9 m, sticka 2 am ihop, vänd.
Sticka på rätsidan tills det återstår 9 m på stickan, 1 överdragshoptagning (= 1 öhpt = lyft 1 m
ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd.
Sticka avigt tills det återstår 8 m, 2 am ihop, vänd.
Sticka på rätan tills det återstår 8 m, 1 öhpt, vänd.
Fortsätt att minska på detta sätt tills endast de 9 mittersta m återstår och det sista v har stickats från
rätsidan.
Lägg över hällappens m på två stickor. Stickornas numrering börjar nu under foten.
Upplockning av maskor utmed hällappen
Plocka upp på sticka I, på vilken det är 5 m, växelvis med blått och vitt 15 m utmed hällappens kant.
Sticka mönster enl diagrammet med m på stickorna II och III. Plocka på sticka IV växelvis med blått
och vitt upp 15 m utmed hällappens andra kant och sticka de 4 återstående m under foten växelvis
med vitt och blått liksom även med de 5 första m på sticka I. Sticka härefter på sticka I och IV blått på
blått och vitt på vitt dvs lodräta ränder. Sticka 3 v och påbörja sedan hoptagningarna för kilen.
Kilhoptagningarna
Sticka i slutet av sticka I 2 rm ihop med blått, sticka m på sticka II och III samt 1 öhpt med blått i
början av sticka IV. Sticka 2 mellanv. Upprepa hoptagningarna vart 3:e v med blått tills det på sticka I
återstår 14 m och på sticka IV 13 m.
När foten mäter 19 cm från hälen mätt påbörjas hoptagningarna för tån.
Tåhoptagningarna
Ta av den vita tråden och sticka tån enbart med blått. Flytta de 2 första m på sticka II över på sticka I
samt de 2 sista m på sticka III över på sticka IV.

Sticka i slutet av sticka I och III 2 rm ihop, 1 rm samt i början av sticka II och IV 1 rm, 1 öhpt. Sticka 2
mellan v. Upprepa hoptagningarna 1 gång vart 3:e v, 2 gånger vartannat v och därefter varje v tills det
totalt återstår 10 m. Ta av garnet, lägg över m på två stickor, m från sticka I och II på samma sticka och
från III och IV på en annan sticka. Sy ihop m med maskstygn.
ELLER: När det återstår 10 m, sticka m parvis rätt ihop, ta av garnet, trä genom m, dra till och fäst väl.
Fäst alla trådar.
Sticka den andra strumpan på samma sätt.

vitt
ljusblått
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Perfect Premium
Mönsterstickade herrstrumpor
Storlek: 42
Garn: Perfect Premium grått (10), jeansblått (9)
(75 % ull, 25 % polyamid, 150 g = 375 m)
Garnåtgång: för modellstrumporna ca 90 g grått och
50 g blått
Prym stickor: strumpstickor nr 3 och 3½ eller enligt
handlag
Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Kombinerat jaquard- och ytmönster: Sticka enl
diagrammen.
Stickfasthet: 28 m = 10 cm.
Design: Noon Knit, Outi Markkanen
Skaftet
Lägg med grått upp 72 m (18 m på var sticka) och sticka 5 cm resår. Sticka 1 v slätstickning med grått
och därefter mönster enl diagram 1. När skaftet mäter 17 cm, flytta de 3 sista m från sticka I över på
sticka II och de 3 första m på sticka IV över på sticka III. Hällappen påbörjas med m på sticka I och II.
Maskorna på sticka III och IV vilar. Ta av den blå tråden.
Hällapp, grått förstärkt sticksätt med 30 m
Lägg alla m för hällappen på samma sticka. Sticka 1 rätt v.
Varv 1 (avigan): Sticka avigt.
Varv 2 (rätan): *lyft 1 m ostickasd, 1 rm*, upprepa *-* v ut.
Upprepa v 1 och 2 tills hällappen har 30 v (sista v från rätan).
Hälens botten
Sticka avigt tills det återstår 11 m på stickan, sticka 2 am ihop. Vänd.
Fortsätt i förstärkt sticksätt tills det återstår 11 m på stickan, gör 1 överdragshoptagning (öhpt), vänd.
Sticka avigt tills det återstår 10 m, sticka 2 am ihop, vänd.
Sticka förstärkt sticksätt tills det återstår 10 m på stickan, gör 1 öhpt, vänd.
Fortsätt med hoptagningarna på detta sätt tills endast de 10 mittersta m återstår och det sista v har
stickats från rätan.
Fördela m på två stickor. Stickornas numrering börjar nu under foten.
Upplockning av m från hällappen
Plocka efter de 5 m på sticka I med arbetets garn upp 12 m utmed hällappens kant växelvis med grått
och blått garn och ytterligare 3 m med grått. Sticka från sticka II de 3 första m över på sticka I och
fortsätt att sticka dem i mönster. Fortsätt i mönsterstickning med m på sticka II och III och flytta de 3
sista m på sticka III över på sticka IV. Plocka på sticka IV utmed hällappens andra kant upp 3 m med
grått och 12 m växelvis med blått och grått och sticka de återstående 5 m under foten = 23 +18 +
18 + 23 m.
Sticka med m på stickorna I och IV mönster enl diagram 1 med de 6 första m på sticka IV och de 6
sista m på sticka I samt med de övriga m mönster enl. diagram 2.
Sticka 3 v och påbörja därefter hoptagningarna för vristens kilar.

Kilhoptagningar
När det på sticka I återstår 8 m, sticka 2 rm ihop + 6 m mönster. Sticka mönster med m på sticka II
och III och på sticka IV 6 m mönster, 1 öhpt och de övriga m lika som hittills. Sticka 2 mellan v.
Upprepa hoptagningarna vart 3:e v tills det på samtliga stickor återstår 18 m.
När foten mäter 22 cm från hälen mätt, påbörja hoptagningarna för tån.
Tåhoptagningarna stickas med grått
Sticka slätstickning och i slutet av sticka I och III 2 rm ihop, 1 rm och i början av sticka II och IV 1 rm, 1
öhpt. Sticka 1 mellan v. Upprepa hoptagningarna vartannat v tills det återstår 10 m på varje sticka.
Upprepa hoptagningarna därefter varje v tills det återstår 5 m på varje sticka. Ta av garnet, ta m från
sticka I och II på samma sticka samt III och IV på en annan sticka. Sy ihop m med maskstygn. Fäst alla
trådar.
Sticka andra strumpan på samma sätt, men hälen med m på sticka III och IV. På detta sätt blir början
av v på fotens insida på vardera strumpan.
Diagram 1

Diagram 2

grå rät maska
grå avig maska
jeansblå maska
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Perfect Premium
Strumpor med nedvikta skaft
Strumporna har nedvikta skaft dekorerade med knappar. För
hälen, som stickas till sist, stickas m över på en hjälptråd.
Storlek: 38-39
Garn: Perfect Premium violett (8) (75 % ull, 25 % polyamid,
150 g = 375 m)
Garnåtgång: 110 g för modellstrumporna
Tillbehör: 6 knappar
Stickor: rundsticka nr 3½, strumpstickor nr 3 eller enligt handlag
Sticksätt: Rätstickning: Sticka alla v rätt.
Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Rättvänd slätstickning: Sticka alla v rätt.
Avigvänd slätstickning: Sticka alla v avigt.
Ytmönster: Sticka enligt diagrammet.
Stickfasthet: 24 m slätstickning = 10 cm
Design: Noon Knit, Outi Markkanen
Skaftet, höger strumpa
Lägg på rundstickan upp 73 m och sticka plant 6 v rätstickning. Sticka därefter 5 m rätstickning, ytmönster enligt
diagrammet som upprepas 4 gånger men lämna i den sista upprepningen den sista m ostickad, 5 m rätstickning.
Fortsätt i denna indelning tills hela diagrammet är stickat. Sticka därefter 1 avigt v (vikkant) fram till de 5
rätstickade m i slutet av v. Lägg dessa m på en strumpsticka, lägg dem utanpå de 5 m i början av v och sticka
dessa 5 m avigt ihop (början av v).
Lägg m över på strumpstickorna = 68 m, 17 m på var sticka.
Sticka 3 v rättvänd slätstickning och minska på sista v 2 m på varje sticka = 15 m på var sticka. Sticka 7 cm
resår. Vänd skaftet med avigsidan utåt och byt stickningens riktning. Sticka med m på sticka I och II avigvänd
slätstickning (utanpå foten) och med m på sticka III och IV rättvänd slätstickning. Minska på 1:a v 1 m på sticka I
och 2 m på de övriga stickorna = 14 + 13 + 13 + 13 m.
När arbetet mäter från resåren mätt 2,5 cm, sticka 6 m på sticka I och sedan ytmönster enl diagrammet
(utanpå foten). Sticka därefter 2 v avigvänd slätstickning och upprepa mönstret ytterligare 1 gång, återstoden i
avigvänd slätstickning.
Hälen
När arbetet mäter 5 cm från vändningen mätt, sticka med ett hjälpgarn i avvikande färg på sticka III 1 rm, de
återstående m + 12 m från sticka IV (= 24 m för hälen som stickas till sist). Flytta dessa 24 m tillbaka till sticka
IV och III och sticka dem i rättvänd slätstickning (under foten).
När arbetet mäter 14 cm från hälens hjälptråd mätt, flytta 1:a m från sticka III över på sticka II och den sista m
på sticka IV över på sticka I = 15 + 14 + 12 + 12 m.
Hoptagningarna för tån
Sticka i början av sticka I 1 överdragshoptagning (= 1 öhpt = lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m
över den stickade) och i slutet av sticka II 2 rm ihop = 14 + 13 + 12 + 12 m. Sticka 4 mellanv.
Sticka i början av sticka I och III 1 öhpt och i slutet av sticka II och IV 2 rm ihop. Sticka 3 mellan v. Upprepa
hoptagningarna, sticka 2 mellanv. Upprepa hoptagningarna, sticka 1 mellanv och minska samtidigt 1 m på sticka
I = 10 + 10 + 9 + 9 m.

Upprepa hoptagningarna varje v tills det återstår 4 m på varje sticka.
Ta av garnet men lämna en tillräckligt lång ände för hopsyningen. Lägg m från sticka I och II på samma sticka
och från III och IV på en annan sticka. Sy ihop m med maskstygn.
Stickning av hälen
Dra ur hjälptråden och plocka upp 24 m från vardera kanten + 1 m från vartdera hörnet vilka stickas på
följande v rätt ihop med m bredvid. Fördela m på 4 stickor Sticka 4 v.
Sticka sedan i början av sticka I och III 1 rm, 1 öhpt och i slutet av sticka II och IV 2 rm ihop, 1 rm. Sticka 2
mellanv. Upprepa hoptagningarna och sticka 1 mellanv. Upprepa hoptagningarna varje v tills det på varje sticka
återstår 4 m.
Ta av garnet men lämna en tillräckligt lång ände för hopsyningen. Lägg m från sticka I och II på samma sticka
och från III och IV på en annan sticka. Sy ihop m med maskstygn.
Sticka vänster strumpa spegelvänt. Lägg de rätstickade kanterna tvärtom på varandra och sticka rättvänd
slätstickning med m på sticka I och II samt avigvänd med m på sticka III och IV (utanpå foten).
Fäst alla trådar och sy fast knapparna på de rätstickade kanterna.

avig m
rät m
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