
Basmönster på strumpa till ett garn med ca 200m/50g. 
Storlek: 24/27 – 28/31 - 32/34 (35/37 – 38/40 - 42/44). 
Garn: 100g Zauberball eller liknande, till alla storlekar.
Stickor: strumpstickor 2,5mm. 
Stickfasthet: 26 m x 34 v på st 2,5 och slätst = 10 x 10 cm.

Lägg upp 48-52-56-(60-68- 68) m på strumpst 2,5 mm. 
Sticka resår, 2rm/2am, i 12-13-14 (16-17-18) cm. 

Nästa v stickas så här: 26-26-30 (30-34-34) m resår - starta och sluta med 2 am (= ovanpå foten) och 22-26-
26 (30-34-34) m slätst till häl. 

Sticka slätst fram och tillbaka över endast hälmaskorna i 4-4,5-5 (5,5-6-6,5) cm.
Sätt en markering mitt på st - härifrån mäts den färdiga fotlängden. 

Nu minskas till häl så här: 
Varv 1 (= rätsidan): Sticka tills det återstår 7-8-8 (9-10-10) m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, vänd arb. 
Varv 2 (= avigsidan): Sticka till det återstår 7-8-8 (9-10-10) m lyft 1 m, 1 am, drag den lyfta m över, vänd arb. 
Varv 3: Sticka till det återstår 6-7-7 (8-9-9) m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, vänd arb. 
Varv 4: Sticka till det återstår 6-7-7 (8-9-9) m, lyft 1 m, 1 am, drag den lyfta m över, vänd arb. 
Varv 5: Sticka till det återstår 5-6-6 (7-8-8) m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, vänd arb. Fortsätt 
minskas på samma sätt genom att sticka 1 m färre på varje rätt varv innan det lyfts 1 m, tills det återstår 10-
12-12 (14-16-16) m på st. 

Plocka upp 11-12-13 (14-15-15) m på varje sida av hälen = 58-62-68 (72-80-80) m. Sticka runt - fortsätt med 
resår över de översta 26-26-30 (30-34-34) m och slätst över de resterande m - samtidigt minskas så här: 
Sticka de 2 sista m innan resåren räta tills, de 2 första m efter resåren stickas så här: Lyft 1 m som om den 
skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över. Upprepa minskningen på vartannat v 7-9-10 (10-12-12) ggr = 
44-44-48 (52-56-56) m. 
Fortsätt med slätst och resår. 

Läs resten av mönstret innan du stickar vidare! 
När arb mäter 13-14,5-16,5 (18-19,5-21) cm från markeringen på hälen, stickas det vidare med slätst över 
alla m - sätt 1 markering i varje sida, det skall vara 22-22-24 (26-28-28) m mellan märktrådarna. 
Nu minskas så här, börja 3 m före varje markering: 2 rm ihop, 1 rm, markering, 1 rm, lyft 1 m som om den 
skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över. Minska på varje sida på vartannat v totalt 6-6-7 (8-9-9) ggr = 
20 m kvar på st. På nästa v stickas alla m ihop 2 och 2. Klipp tråden och drag den genom de resterande 10 m, 
dra åt och fäst tråden noga.  Sockans fotlängd är ca 16-18-20 (22-24-26) cm. 
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