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Green day socks 

 

Läs gärna Sockanatomi-inlägget på min blogg, www.annimia.com, innan du börjar. Där får du 

information om hur du enkelt ändrar storleken på sockorna och lite utförligare beskrivning 

av alla moment. Här är en variant på sockanatomi-sockan, men i storlek ca. 28 till in son. 

Detta är ett bra exempel på hur du kan låta mönstret på skaftet fortsätta ner över foten. Du 

behöver veta hu många maskor du kommer att lägga upp, hitta ett mönster som passar på 

fotens hela överdel (dvs inte blir påverkad av hälens maskor) och sen räkna lite så att 

mönstret hamnar i mitten och sen är det bara att köra! 

Material 

Garn: Viking Sportsragg, 2 st. 50 grams nystan grönt nr 535 och 1 st. 50 grams nystan vitt nr 

502 och 1 st. 50 grams nystan rött 565. 

Stickor nr: Strumpstickor 3,5 mm. samt strumpstickor 3 mm. (4 stycken räcker, 3 i projektet 

och en som jag stickar med.) 

Stickfasthet: 22 maskor/10 cm. med stickor 3,5 mm. 

Storlek: Barnstorlek ca. 28.  

Övrigt: Garnnål, 2 stickmarkörer. 
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Start: 
Lilla resåren 

Min son Melvins fot är 18 cm runt på bredaste stället och foten är 14,5 cm lång från häl till 

toppen av lilltåns spets. Lägg upp 40 maskor med strumpstickor 3 mm. Sticka runt 1 rm, 1 am  

i 8 varv (2,5 cm).  

Skaftet 

Byt till strumpstickor 3,5 cm och rött garn. Sticka ihop de två första maskorna (minska en så 

att arbetet nu består av 39 maskor) och sticka ett varv räta maskor, och sedan ett varv aviga 

maskor. 

Byt till grönt garn. Nu är det viktigt att mönstret kommer på ovansidan av sockan. Sticka 2 

rm, 2 am över de första 24 maskorna, sätt en markör, sticka varv 1 på mönstret ”Faggoted 

panel stitch”, dvs. över de 9 kommande maskorna, sätt den andra markören, sticka de sista 6 

maskorna så här: 2 am, 2 rm, 2 am. Fortsätt att sticka mönster mellan de två markörerna och 

innan och efteråt resårstickning, i 24 varv, (8 cm). 

Mönster ”Faggoted panel stitch”: 

Stickas över 9 maskor 

Varv 1: 1 am, 1 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl, 2 rm tills genom bakre maskbågen, 1 rm, 1 

am. 

Varv 2: 1 am, 7 rm, 1 am. 

Varv 3: 1 am, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, 2 rm tills genom bakre maskbågen, 1 am. 

Varv 4: som varv 2. 

Förstärkt hälflärp 

För över maskorna så att de första 19 maskorna är ensamma på första maskan plus att du 

för över den sista maskan på varvet, från den tredje stickan så att den hamnar först på 1 

stickan. =totalt 20 maskor på första stickan, detta blir hälflärpen. 

Sticka dessa två varv i totalt 20 varv (knappt 4 cm.): 

Varv 1: lyft 1:a maskan rätt, *1 rm, lyft 1 maska avigt.* 

Varv 2: lyft 1:a maskan avigt, sticka aviga maskor varvet ut. 

Hälflärpsminskning 

Varv 1: lyft 1 m rätt, 10 rm, 2 rm tills, 1 rm vänd (kvar, ostickade, är 6 maskor). 

Varv 2: lyft 1 m avigt, 3 am, 2 am tills, 1 am, vänd (kvar, ostickade, är 6 maskor). 

Varv 3: Lyft 1 m rätt,  rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd (kvar, ostickade, är 4 maskor). 
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Varv 4: Lyft 1 m avigt, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd (kvar, ostickade är 4 maskor). 

Varv 5: Lyft 1 m rätt,  rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd (kvar, ostickade, är 2 maskor). 

Varv 6: Lyft 1 m avigt, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd (kvar, ostickade, är 2 maskor). 

Varv 7: Lyft 1 m rätt, 8 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd (kvar, ostickade, är 0 maskor). 

Varv 8: Lyft 1 m avigt, 9 am, 2 am tills, 1 am, vänd (kvar, ostickade är 0 maskor). 

12 maskor är totalt kvar på stickan och du har stickat upp alla maskor på båda sidorna.  

Fotökning och minskning 

Sätt alla maskor som inte är hälflärpen på en och samma sticka, dessa blir sockans överdel. 

Sticka hälflärpens maskor (räta maskor) tills du kommer till slutet (detta är sticka 1). Plocka 

upp (fortfarande med sticka 1) 10 maskor längs med hälflärpens sidor, det blir ungefär 1 

maska för varje lyft maskbåge längs med kanten, men du får hoppa över några.  

Sticka överdelensmaskor på sticka nr 2, var noga att följa mönstret, och det blir så här: 1 am, 

2 rm, 2 am, *följ mönstret mellan markörerna* 2 am, 2 rm, 1 am. 

På sticka nr 3, plocka upp 10 maskor längs hälflärpens andra sida, sticka de 6 första 

maskorna på sticka 1 (så att de hamnar på sticka 3). Nu är alla maskorna fördelade på 3 

stickor och start på varvet hamnar mitt bak/underst) på sockan.  

Dags att minska antalet maskor genom att på vartannat varv minska 1 maska på sticka 1 

respektive 3, dvs. på vartannat varv stickar du såhär: 

Minskning 1: 

Sticka ihop de två sista maskorna (räta) på sticka 1 tillsammans. 

Minskning 2: 

De två första maskorna på sticka 3 stickas så här: lyft 1:a maskan rätt och sätt tillbaka den på 

vänsterstickan vridet, och sticka ihop de två första maskorna tillsammans rätt, men genom 

deras bakre maskbågar. 

Dessa minskningar görs på vartannat varv tills det åter är 39 maskor (eller det antal du 

startade med, eller önskar, för foten).  

Foten 

Sticka slätstickning på sticka 1 och 3 runt (bara räta maskor), samt enligt ovan mönster på 

sticka 2 i 23 varv, så långt som behövs för att stickningen precis täcker lilltån när den provas. 
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Tån 

Maskorna borde redan vara jämt fördelade så att 19 maskor (ovansidan) är på sticka 2 och 

10 maskor är på vardera sticka 1 och 3. Nu ska du INTE sticka mönstret mer, bara 

slätstickning, dvs. räta maskor över hela varvet. 

Nu ska vi göra parminskningar igen, på vartannat varv. 

På sticka 1: Sticka räta maskor till de två sista maskorna, dessa stickas så här: lyft första 

maskan rätt och sätt tillbaka den på vänsterstickan vriden, sticka ihop båda maskorna i bakre 

maskbågen. 

På sticka 2: Sticka 1 rät maska, sticka ihop två maskor rätt, sticka räta maskor tills 2 maskor 

återstår, dessa stickas så här: lyft första maskan rätt och sätt tillbaka den på vänsterstickan 

vriden, sticka ihop båda maskorna i bakre maskbågen. 

På sticka 3: sticka 1 rät maska, sticka ihop två maskor rätt, räta maskor varvet ut.  

Sticka ett varv rätt och sticka därefter minskningsvarv igen. Upprepa dessa två varv (minska 

på vartannat varv) tills du har 11 maskor kvar på stickorna (13 varv tog det för mig att minska 

ner till 11 maskor). 

Klipp av garnet, men gör inte garnänden för kort. 

Dra garnet genom de resterande maskorna, helst två gånger och fäst tråden. 

Fäst resten av garnet och sticka en till likadan. 
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