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Raggsockar

Storlek: 2/4-6/8-10/12 år - small - medium - large
Garnåtgång: 2-2-2-3-3-3 nyst Raggsocksgarn VP (nystan á 50g)
Stickor: Strumpstickor 3½ och 4 eller 4½ enl handlag.
Masktäthet: ca. 18 m och 26 v slätstickning på st nr 4 eller 4½ = 10 x 10 cm
ca. 25 m resår 1 rm, 1 am på st nr 3½ eller 4 = 10 cm
Lägg upp 32-36-40-44-48-48 m med strumpst. nr 3½ och st resår 1 rm, 1 am i 14-16-18-20-24-26 cm - eller till önskad
längd. Byt till stickor nr 4 eller 4½ och slätstickning. Sticka hälen: St fram och tillbaka i slätstickning över hälften av
maskorna = 16-18-20-22-24-24m i 12-14-16-18-20-20 varv. St tills det är 5-5-6-6-7-7 m kvar på stickan, st 2 m tills, 1
rm, vänd och sticka 5-5-6-6-7-7 m kvar på stickan, sticka 2 m tills, 1 am. Fortsätt med att sticka 1 m mer för var vändning
tills alla m är stickade på båda sidorna. Fördela dessa m på 2 stickor och plocka upp 6-7-8-9-10-10 m på var sida av
hälen. St vidare runt på 4 stickor och minska 1 m i sidan på vartannat varv tills det är 32-36-40-44-48-48 m på v. St tills
foten är 14-16-18-20-22-24 cm. Sätt ett märke i var sida och minska för tån genom att st tills det är 2 m kvar före märket,
st 2 m tillsammans vridet rät före märket och lyft 1 m, st nästa m och dra den lyfta m över, efter märket. Upprepa detta
i var sida på vartannat varv tills det är 8 m kvar på v. Klipp av garnet och sticka m ihop 2 och 2 samtidigt som du drar
garnet genom m.
St den andra raggsocken lika.

