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Hjärtsockor 

 

 

Dessa strumpor passar mig som har storlek 37. 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.  

Material 

Garn: Viking Sportsragg, 1 st. 50 grams nystan vitt nr 502 och 2 st. 50 grams nystan rosa nr 

572. 

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: Dam storlek 37.  

Övrigt: Garnnål 
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Start:  
Lilla resåren 

Lägg upp 48 maskor med strumpstickor 3 mm. Sticka runt 1 r (rät), 1 a (avig) i 15 varv eller 

ca. 4,5 cm.  

Skaftet 

Byt till strumpstickor 3,5 mm och rosa garn och sticka slätstickning (bara räta maskor runt) i 

30 varv eller 9 cm. 

Förstärkt hälflärp 

Sätt de första 22 maskorna på första stickan och sticka dessa två varv i totalt 26 varv (knappt 

6 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 

Hälen består av 22 maskor när du börjar: 

Varv 1: lyft 1 m rätt, 12 rm, 2 rm tills, 1 rm vänd (kvar, ostickade, är 6 maskor). 

Varv 2: lyft 1 m avigt, 5 am, 2 rm tills, 1 rm, vänd (kvar, ostickade, är 6 maskor). 

Varv 3: Lyft 1 m rätt, 6 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd (kvar, ostickade, är 4 maskor). 

Varv 4: Lyft 1 m avigt, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd (kvar, ostickade är 4 maskor). 

Varv 5: Lyft 1 m rätt, 8 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd (kvar, ostickade, är 2 maskor). 

Varv 6: Lyft 1 m avigt, 9 am, 2 am tills, 1 am, vänd (kvar, ostickade, är 2 maskor). 

Varv 7: Lyft 1 m rätt, 10 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd (kvar, ostickade, är 0 maskor). 

Varv 8: Lyft 1 m avigt, 11 am, 2 am tills, 1 am, vänd (kvar, ostickade är 0 maskor). 

14 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) 11 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.  
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På sticka nr 3, plocka upp 11 maskor längs hälflärpens andra sida, sticka de 7 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 48 maskor (eller det antal du 

startade med, eller önskar för foten).  

Fot 

Sticka slätstickning runt (bara räta maskor) i 37 varv, så långt som behövs för att stickningen 

precis täcker lilltån när den provas. 

Tån 

Fördela maskorna så att hälften av maskorna är på övre stickan (sticka 2) och den andra 

hälften är fördelade på de två ”undre” stickorna (sticka 1 och 3), lika många på varje. Byt till 

vitt garn. 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 16 maskor kvar på stickorna (om du vill kan du minska en gång 

till så att det blir 12 maskor kvar om du tycker att 16 maskor är för mycket att dra igenom). 

För mig blev det 15 varv. 

Avslutning  

Klipp av garnet, men gör inte garnänden för kort. 
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Dra garnet genom de resterande maskorna, helst två gånger och fäst tråden. 

Fäst resten av garnet och sticka en till likadan 

Hjärtbroderiet 

Hjärtat broderas med maskstygn och vitt garn. 

 

Man får räkna lite för att bestämma var hjärtat ska sitta. Den ska hamna mitt fram och 

överdelen av hjärtat ska sitta 5 maskor från resårkanten. 

Jag syr mina maskstygn nerifrån och upp. Såhär ungefär: 
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