Majblomman-sockor

Sockorna stickas som flerfärgsstickning, med ett stort blommönster. Själva mönstret är inte svårt,
men dess storlek kräver att du binder trådarna på baksidan med cirka fem maskors mellanrum.
Modellsockan är stickad i storlek 38 enligt Novitas storlekstabell.
Förslag till garn:

Novita Sju bröder

Garnåtgång:

100 g i basfärgen + 3 olika färger för blommönstret (garnåtgången av
varje färg är liten)

Stickor:

3,5 mm strumpstickor

Designer:

Rosa Welander

Börja med att lägga upp 12 maskor per sticka på alla fyra stickor. Sticka sedan resåren i en rätare
version av resårstickning: tre räta maskor och en avig, med upprepning varvet ut. Sticka så i åtta varv.
Sticka sedan fem varv slätstickning innan du börjar med mönstrets första färg.

Du kan välja att sticka mönstret på båda sidorna av sockan eller bara på ena sidan. Om du väljer att
sticka mönstret på båda sidorna så som på bilderna, blir det stundvis långa avstånd mellan maskorna
med samma färger. Då är det bra att binda de lösa trådarna på avigsidan med cirka 5 maskors
mellanrum, annars fastnar tårna lätt i sockans skaft när du drar på den. Sticka inte för spänt, utan
med löst handlag, och håll tråden lös. Om du stickar för stramt blir strumpan för smal för att få foten
ner i den. Även om du bara stickar blomman på ena sidan av sockan är det bra att binda de lösa
trådarna för ett snyggare resultat.

Då du stickat mönstret klart fortsätter du att sticka med basfärgen i slätstickning ända tills
stickningen mäter cirka 12 cm. Sedan börjar du sticka hälen.
Överför maskorna till två stickor så, att en sticka har 24 maskor (som blir hälen) och den andra
stickan 24 maskor (som du låter ligga för stunden). Sticka hällappen av och an på den ena stickan
som rätstickning (räta maskor på rätsidan och aviga på avigsidan). Upprepa i 24 varv. Avsluta mitt på
stickan på rätsidan – sticka alltså 12 maskor och stanna där.
Sedan gör du hoptagningarna under hälen. Sticka 3 maskor vidare från mitten (rätstickning), vänd
utan att sticka resten av maskorna och lyft den första maskan. Sticka (avigt) de två andra maskorna
som du nyss stickade och fortsätt tre maskor till. Sväng igen, lyft den första, sticka rätstickning
tillbaka. Denna gång stickar du alla maskor som du stickade förra varvet + 1 (alltså totalt 4 från
mitten) innan du svänger, lyfter den första och stickar tillbaka. Upprepa så, att du lägger till en maska
vid båda ändar varje varv, tills du har stickat hälften av maskorna (totalt 12 maskor, 6 åt ena hållet
och 6 åt andra hållet från mitten). Då övergår du till att minska maskor så, att du vid varje varv stickar
ihop den sista maskan innan du svänger (den sjätte maskan från mitten åt båda håll) med den
följande maskan. Sedan svänger du utan att sticka resten av maskorna och lyfter den första. Fortsätt
på samma sätt. När alla de återstående maskorna är minskade har du sex maskor kvar på båda
stickorna och är tillbaka vid hälens mitt.
Nu är det dags att sticka foten. Börja med att under första varvet plocka upp maskor i hällappens
sida. Skapa cirka 12 nya maskor på vardera sidan av hälen genom att plocka upp tråden från
hällappens sida vid vartannat varv. Där hälen och fotbordet möts kan du plocka upp någon extra
maska för att undvika hål i sockan. Det stör inte om det blir flera maskor än 12, de är lätta att maska
av i senare skede.
(Obs! Sockorna på bilden är stickade med förstärkt häl. Beskrivning till det hittar du här:
https://www.novitaknits.com/sv/uppgraderade-bassockor-novita-7-broder-multiraita-och-7-broder)

Dela de 24 maskor som du lämnade liggande på två stickor. Sedan börjar du sticka slätstickning runt,
på alla fyra stickor. Du kan göra valfri hoptagning på varv två, fyra, sex och så vidare enda tills du har
12 maskor kvar per sticka. Jag föredrar bandhoptagning, men man kan likväl bara sticka samman två
maskor. Hoptagningarna görs på vardera sidan av hälen ungefär där stickningens häl lapp möter övre
sidan av sockan.
Fortsätt med slätstickning tills sockan täcker lilltån då du provar arbetet.
Nu är det dags att göra hoptagningar för tårna. Gör hoptagning på vartannat varv enligt valfri metod
– enklast är att helt enkelt sticka ihop två maskor i början av varje sticka. Sockorna på bilden är
hoptagna med bandhoptagning. Gör hoptagningar tills du har 8 maskor kvar och klipp av garnet så du
har nog garn att trä den igenom varje maska, cirka 15 cm. Trä garnstumpen genom maskorna, spänn
till och fäst tråden med nål på insidan av arbetet.

Fäst till sist också alla andra trådar på insidan av arbetet.

