
Storlek (6-8 år) dam (herr)
Garnåtgång (3) 3 (4) nystan
Strumpstickor 6 mm

Masktäthet 12 m slätst på st 6 =10 cm. OBS! Kontrollera 
masktätheten innan du sätter igång. Om du stickar hårt, 
använd grövre stickor och om du stickar löst, använd 
finare stickor. Om inte masktätheten stämmer får plag-
get fel storlek och då kan den angivna garnåtgången 
ändras. 

Lägg upp (24) 28 (32) m på strumpst 6 och sticka runt 1 avigt varv, (8) 9 (10) räta 
varv, 2 aviga varv, (9) 12 (14) räta varv. Markera för tummen på nästa varv enligt 
följande:

Vänster vante Sticka de (4) 5 (6) sista maskorna på 2:a stickan med en tråd 
i annan färg och kvalitet, sätt tillbaka maskorna igen på vänster sticka.
Höger vante Sticka de (4) 5 (6) första maskorna på 3:e stickan med en tråd 
i annan färg och kvalitet, sätt tillbaka maskorna igen på vänster sticka.

Fortsätt nu att sticka slätst över alla m i (14) 18 (22) varv. Börja därefter med hop
tagningarna enligt följande: Varv 1: I början på 1:a och 3:e stickan – sticka 1 rm, 
gör en öhpt (= lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över), sticka rm stickan ut. I slutet på 
2:a och 4:e stickan – sticka tills 3 m återstår, sticka ihop 2 rm, 1 rm. Varv 2: stickas 
utan intagningar. Varv 3 och alla följande varv: sticka som varv 1. Fortsätt till det 
endast finns 2 m kvar på varje sticka – dra tråden igenom maskorna och fäst. 

Tumme Plocka ur tråden vid tummen och sätt de (7) 9 (11) m på tre stickor. 
Plocka upp 1 extra m på ena sidan + 2 extra maskor vid varje sida av tummen 
= (12) 14 (16) m. Sticka 1 rätt v och sticka ihop de båda maskorna på var sida 
av tummen till en. Fortsätt att sticka runt med (10) 12 (14) m i (9) 11 (12) varv.
Sticka ihop m 2 och 2 så det blir 5 m kvar – dra igenom tråden. 

VANTAR
M – Maska

V – Varv
Strumpst – Strumpsticka

Rm – Rätmaska
Am – Avigmaska

Arb – Arbetet
Slätst – Slätstickning

Öhpt – Överhoptagning
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Beställ garn och hitta fler stickbeskrivningar på if.se/garn


