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Freja – flätstrumpa  

 

Jag älskar ju flätstickning och speciellt i flera färger. Den här strumpan passar mest hemma 

då flätan putar ut lite och kanske blir lite för tjock för att passa i skor. Och ja, min 

gravidhjärna fick totalt hjärnsläpp när jag gjorde dessa… Ena strumpan fick resår 2 rm, 2 am, 

och den andra fick 1 rm, 1 am. Jag bestämde att det inte göra något, istället får ni ett 

exempel av varje och kan själva bestämma vilket som blir snyggast! Strumpan stickas från 

skaftet och avslutas vid tån. 

Material  

Garn: Svarta Fårets Raggsocksgarn, 2 nystan á 50 gram gul nr 31 och 2 nystan á 50 gram 

grönt nr 83. (Det behövs bara ett nystan grönt men till varje strumpa tar jag garn från två 

olika nystan till flätorna. Det går lika bra att ta garn från början och slutet av ett nystan.)  

Stickor nr: Strumpstickor 4 mm.   

Stickfasthet:  20 maskor/10 cm med stickor 4 mm. 

Storlek: 37 

Övriga tillbehör: Flätsticka, 2-3 stickmarkörer och en nål att fästa alla trådar med. 
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Mönster ”Linking ovals”: 

Varv 1: 2 am, F4B, 2 am. 

Varv 2: 2 am, 4 rm, 2 am. 

Varv 3: 1 am, V3B, V3F, 1 am.  

Varv 4: 1 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am. 

Varv 5: V3B, 2 am, V3F. 

Varv 6: 2 rm, 4 am, 2 rm. 

Varv 7: 2 rm, 4 am, 2 rm. 

Varv 8: 2 rm, 4 am, 2 rm. 

Varv 9: V3F, 2 am, V3B. 

Varv 10: 1 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am. 

Varv 11:  1 am, V3F, V3B, 1am. 

Varv 12: 2 am, 4 rm, 2 am. 

F4B: Sätt 2 maskor på flätsticka bakom arbetet, sticka 2 maskor rätt från vänster sticka, 

sticka de 2 maskorna från flätstickan rätt. 

V3B: Sätt 1 maska på flätstickan bak, sticka 2 maskor rätt, sticka maskan från flätstickan 

avigt. 

V3F: Sätt 2 maskor på flätstickan fram, sticka 1 maska avigt, sticka de 2 maskorna från 

flätstickan rätt.   

Lilla resåren:  
Lägg upp 40 maskor med grönt på stickor 4 och fördela på 3 strumpstickor. Sticka resår: 2 

rm, 2 am I 5,5 cm (för mig blev det 13 varv). 

Skaft: 

Sticka ett startvarv och fördela maskorna såhär (obs, på startvarvet ska alla maskor stickas 

rätt!):  

Sticka 1: gult garn, 13 maskor, enbart räta. 

Sticka 2: 3 am (gult), sätt markör, 2 am (gult), 2 rm (grönt från nysta 1), 2 rm (grönt från 

nysta 2), 2 am (gult), sätt markör, 3 am (gult). =14 maskor. 

Sticka 3: gult garn, 13 maskor, enbart räta. 

Det gula garnet löper med på baksidan av flätan, de gröna garnen stickas med ett nystan per 

“rand”. Det är för att det blir snyggast så och man får inte någon ihopdragning. Tips: Du kan 

göra flätan i två färger istället för bara 1! 

Sticka enligt mönstret “Linkning Ovals” mellan markörerna, de tre maskorna på varje sida ska 

stickas avigt och övriga maskor (dvs alla maskor på sticka 1 och 3 stickas räta). Sticka tills du 
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är nöjd med höjden på skaftet, på mina strumpor blev det 10 cm (när man inte räknar lilla 

resåren) och 28 varv.  

Förstärkt häl: 

Fördela maskorna på två stickor, 20 på varje. Se till att flätmönstret hamnar i mitten av 

“framstickan”. Du ska nu enbart sticka fram och tillbaka på “bakstickan”, upprepandes dessa 

två varv 5 cm (för mig blev det totalt 16 varv): 

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

Varv 2: Lyft första maskan avigt, sticka aviga maskor varvet ut. 

(Det är viktigt att första maskan på varje varv blir lyft och inte stickad, då det blir mycket 

lättare att plocka upp maskor längs kanten sen, det ska se ut som en kedja. 

Hälflärpsminskning: 

Sticka nu följande varv: 

Lyft 1 maska rätt, sticka 10 maskor, 2 rm tills, 1 rm, vänd. (6 maskor kvar på stickan) 

Lyft 1 maska avigt, 3 am, 2 rm tills, 1 am, vänd. (6 maskor kvar på stickan) 

Lyft 1 maska rätt, 4 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd. (4 maskor kvar på stickan) 

Lyft 1 maska avigt, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd. (4 maskor kvar på stickan) 

Lyft 1 maska rätt, 6 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd. (2 maskor kvar på stickan) 

Lyft 1 maska avigt, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. (2 maskor kvar på stickan) 

Lyft 1 maska rätt, 8 rm, 2 rm tills 1 rm, vänd. (0 maskor kvar på stickan) 

Lyft 1 maska avigt, 9 am, 2 rm tills, 1 am, vänd. (0 maskor kvar på stickan) 

Fotminskning: 

Innan fotminskning börjar är det dags att öka. Genom att sticka ett varv (glöm inte att följa 

mönster rapporten för “Linking Ovals” på framstickan), plocka upp 8 maskor på varje sida 

om hälflärpen. Låt framstickans maskor vara kvar (och blir sticka 2 igen) och fördela bak 

stickans maskor på två stickor, med exakt lika många per sticka, mitt bak hamnar mellan 

sticka 1 och 3. 

På vartannat varv ska det minskas så här: 

Sticka 1: sticka ihop de två sista maskorna (rätt). 

Sticka 3: Lyft 1:a maskan rätt och sätt tillbaka den vänsterstickan vridet, sticka ihop de två 

första maskorna tillsammans rätt, men genom deras bakre maskbågar. 

Vartannat varv stickas utan minskningar, kom ihåg att följa flätmönstret! 
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Efter 4 minskningsvarv (8 maskor minskade) ska du nu åter ha ett totalt antal av 40 maskor 

på stickorna. 

Foten: 

Sticka nu foten (följ mönstret) tills sockan precis täcker lilltån på den som ska ha sockan. För 

mig blev det 36 varv.  

Tån: 

Dags för tåminskning. Byt till grönt garn (klipp av alla trådar och börja på ett nytt med grönt 

mitt bak/under). Alla maskor ska vara fördelade redan med 20 maskor på överstickan (sticka 

2) och 10+10 på de två understickorna (sticka 1 och 3). 

Minska enligt följande på vartannat varv: 

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

maskor rätt tillsammans. 

På sticka 2: Sticka 1 rät maska, lyft andra maskan rätt och sätt tillbaka den på vänsterstickan 

vriden, sticka ihop båda maskorna i bakre maskbågen. Sticka räta maskor tills 2 maskor 

återstår, dessa stickas såhär: sticka ihop två maskor rätt tillsammans. 

På sticka 3: Sticka 1 rät maska, lyft nästa maska rätt och sätt tillbaka den på vänsterstickan 

vriden, sticka ihop båda maskorna i bakre maskbågen, räta maskor varvet ut. 

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

på vartannat varv) tills du har 12 maskor kvar på stickorna.  

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

 

 

 

http://www.annimia.com/

