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Fuskpolo, vantar och sockar till barn
Storlek: Polo:1-2/4-4/6-6/8 år
Vantar: 2/4-6/8-10/12 år
Sockar: 2/4-6/8-10/12 år
Garnåtgång hela setet: 1-1-2-2 nyst á 100 gram
Strumpstickor: 2, 2½ och 3. Rundsticka: 2½-40 och 3-60 cm 
Masktäthet: 27 m x 35 varv på st 3 = 10 x 10 cm slätstickning

Fuskpolo med flätor
Storlek: 1-2/4-4/6-6/8 år
Lägg på rundst nr 3-60 upp 198-216-228-240 m och sticka 1 varv avigt. Sticka sen enl följande: *4 räta maskor 7-8-8-8 
aviga maskor* upprepa varvet ut. Sticka så i 3 varv, på 4:e varvet stickas så här *sätt 2 m på en hjälpsticka framför 
arbetet, sticka 2 rm, sticka m från hjälpstickan rät, 7-8-8-8 aviga* upprepa v ut. Sticka vidare med flätvridning på vart 
4:e varv hela tiden om inte annat anges. När arbetet är 3-5-6-6½ cm minskas 3 maskor i varje parti med aviga maskor 
(mellan flätorna) = 144-162-171-180 m kvar på varvet. Nu stickas *4 rm, 4-5-5-5 am* Sticka tills arbetet mäter 6-10-12-
13 cm och minska 2 m i varje parti med aviga maskor = 108-126-133-140 m kvar. Nu stickas *4 rm, 2-3-3-3 am* Sticka 
vidare tills arbetet mäter 8-12-14-15 cm, minska ytterligare 1 m mellan flätorna. Sticka 1 varv rät och byt sen till rundst 
nr 2½-40 och resårstickning. Sticka resår 1rm 1am i 12-14-16-18 cm. Maska av löst i resår. Fäst lösa trådar.

Vantar
Storlek: 2/4-6/8-10/12 år
Lägg på strumpst nr 2½ upp 42-46-48 m och fördela m jämnt över 4 stickor. Sticka resår 1rm 1am i 6-6-7 cm. Byt till 
st nr 3 och öka 1 m på varje sticka = öka 4 m på varvet. Sticka slätstickning och när arbetet mäter 9-10-12 cm sätt de 
första 6-6-8 m på st nr 1 på en nål eller tråd för tumme att vila. Lägg på nästa varv upp 6-6-8 nya m över tummens 
vilande maskor och sticka vidare runt över alla maskor tills vanten är 14-16-19 cm. Sticka ihop maskorna 2 och 2 på 
vartannat varv tills det är 8 m kvar. Klipp av garnet och trä genom de rest m , drag till och fäst väl. 
Tumme: Plocka upp de vilande 6-6-8 m samt 6-6-8 m på motsatta sidan och 2 m på var sida av tummen = 16-16-18 
m. Fördela maskorna på 4 strumpst och sticka runt i 5-5-6 cm. Sticka ihop maskorna 2 och 2 vartannat varv tills 4-4-5 
maskor återstår. Tag av garnet och trä genom maskorna, drag till och fäst väl. 
Fäst lösa trådar. Sticka en vante till på samma sätt, men med tummen på motsatta sidan.

Sockar
Storlek: 2/4-6/8-10/12 år
Lägg på st rumpst nr 2 upp 48(52)60 m fördela på sticka 1-4 så här: 13,12,12,11 m (14,1313,12m) 16,15,15,14m. Slut 
ringen med 4:e stickan genom att sticka över 1:a m på 1:a stickan. Sticka runt i resår 2 rm,2 am i ca 10(12)14 cm eller 
till önskad längd. Byt till st nr 2½ och sticka 2 varv slätstickning. Sticka nu hälen över sticka 1 och 4. sticka fram och 
tillbaka i slätstickning tills hälen mäter (från resårkanten) 4(4½)5½ cm, avsluta med 1 avigt varv. Minska för hällappen 
genom att sticka 14(15)16 m, lyft 1 m rät, sticka 1 m rät, drag den lyfta maskan över den stickade räta maskan (= över-
dragshoptagning (ödhpt)), sticka 1 rm till, vänd arbetet. Lyft 1 m avigt sticka 5 aviga m, sticka 2 m tills avigt, sticka 1 
am, vänd. Lyft 1 m rät, sticka 6 rm, 1 ödhpt, 1rm, vänd. Lyft 1 m avigt, 7 am, 2 m tills avigt , sticka 1 am, vänd. Fortsätt 
att sticka så fram och tillbaka tills alla maskor är stickade på båda sidor, avsluta med 1 rät varv, vänd inte mer. Plocka 
upp på sidan av hälen 11(12)15 m i kantmaskorna jämnt fördelade, sticka vidare runt och plocka upp lika på den andra 
sidan av hälen. Nu stickas runt i slätstickning över alla maskorna, samtidigt som det minskas 1 m i början av sticka 4 
och 1 m i slutet av sticka 1. Minska på vartannat varv tills du har lika många maskor på alla stickor (=48(52)60 maskor 
totalt). Sticka runt i slätstickning tills foten mäter från hälens bakre kant 10(13)16 cm eller önskad längd. Nu minskas 
för tån. På sticka 1 och 3 stickas till 3 m återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På sticka 2 och 4 stickas 1rm, sen 2 rm tills, sticka 
resten av maskorna. Upprepa minskningen på vartannat varv tills 18(20)20 m återstår, sen minskas det på varje varv 
tills 8 m återstår på stickorna sammanlagt. Klipp av tråden med ca 35 cm tillgodo, trä tråden genom maskorna i två 
varv medan de sitter kvar på stickorna, dra till och dra ut stickorna. Drag till ordentligt och fäst garnet väl på avigan. 
Fäst alla lösa trådar. 
Sticka 1 strumpa till.
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