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RAGGI/Raggsocksgarn/Big Fabel – maskintvättbar raggsocksull
Stickor:
strumpst. 4
Masktäthet:
19m slätst på st 4 = 10 cm
1 ötp = lyft 1m, 1 rm dra den lyfta m över den rätst.
Lägg upp med strumpst 4 28-32-36-40-44-48m och fördela dem på 4 stickor = 7-8-9-10-11-12m på var st.
Sticka resår 2rm, 2 am tills arb mäter ca: 10-11-12-13-14-15 cm (eller till önskad längd på skaftet). Sticka 2v
slätst. Sticka häl över 1:a och 4:e stickans 14-16-18-20-22-24m.
När hälen mäter 4-4½-4½-5-6-6½cm, stickas med början från rätsida: 8-10-11-12-13-14rm, 1 ötp, 1 rm,
vänd. Lyft 1m, 3-5-5-5-5 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Lyft 1m, 4-6-6-6-6 rm, 1 ötp, 1 rm, vänd. Lyft 1m, 5-7-77-7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på samma sätt med 1 m mer för varje varv tills maskorna tar slut.
Fördela kvarvarande m på 2 stickor.
Plocka upp 7-8-9-10-11-12m på var sida om hälen på 1:a och 4:e st. Sticka runt i slätst. Efter 1v påbörjas
minskningen av de upplockade m: sticka tills 2m återstår på 1:a stickan, 2rm tills, sticka 2:a och 3:e stickans
m, på 4:e st görs 1 ötp i början, sticka resterande m. Fortsätt med dessa minskningar vartannat v tills det
återstår lika många m som i början: på varje st: 7-8-9-10-11-12 m.
Sticka vidare på foten tills den mäter: 12-14-16-19-21-23cm. Minska för tå: sticka till 3m återstår på 1:a st, 2
rm tills, 1 rm. På 2:a st: sticka 1 rm, 1 ötp. Sticka till 3m återstår på 3:e st: 2rm tills, 1 rm. På 4:e st: sticka 1
rm, 1 ötp. Fortsätt minska på detta sätt på varannat varv tills det återstår 8m totalt. Drag garnet genom
dessa m och fäst väl på insidan. Andra foten stickas lika.
Vill man ha varianter på sockan kan man ha t ex följande alternativ i åtanke:
•

Randa skaftet i två eller fler färger.

•

Sticka resår i 1 rm, 1 am istället för att få fastare skaft.

•

Sticka resår i mosstickning med vikvarv för att få en mjukare kant.

•

Göra skaftet längre för att passa bättre i kängor/stövlar.
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