
 
 

 

www.annimia.com      

Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Låna gärna bilder men glöm inte att länka till 

sidan du lånat dem från. Vänligen använd även hashtags:  #annimia77   
Instagram: Annimia77   ***** Facebook: Annimia 

Avior - strumpa 

 

I julklapp hade jag i princip bara önskat mig garnrelaterade grejer och av min finska 

halvsyster fick jag två härvor helt fantastiskt finskt handfärgat sockgarn. Garnet heter 

Glittersukka från Mokkuyarn i färgerna Something Pink och Arttu. Redan på juldagen 

härvade jag upp dem och började sticka på dessa sockor. Det är svårt att fånga glittret på 

bild, men de är verkligen ljuvliga. 

Material  

Garn: Glittersukka från Mokkuyarn i färgerna Something Pink och Arttu. En 100 grams härva 

i varje färg (men har du annat garn så räcker säkert 50 gram av varje). Jag stickade 

strumporna med motsatt färgställning så därför är Something Pink färg A och Arttu färg B på 

strumpa 1 och på strumpa 2 är Something Pink färg B och Arttu färg A. 

Stickor nr: Strumpstickor 1,5 och 2,0. (Eller passande rundsticka för att sticka med Magic 

loop om man gillar det bättre) 

Stickfasthet: 32 maskor/10 cm 

Storlek: Damstorlek. (Längden går att anpassa) 

Övriga tillbehör: stickmarkör, nål och sax.  

Förkortningar: 
rm: Rät maska 

am: avig maska 
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Start: 

Med stickor 1,5 mm, lägg upp 66 maskor med färg A. Använd markör för början av varvet.  

Skaft 

Sticka vriden resår (1 rm genom bakre maskbågen, 1 am) i 15 varv.  

Byt till stickor 2,0 mm och sticka slätstickning och följ mönster A i 13  varv. Klipp av garnet 

för färg A och fortsätt nu med färg B i 15 varv. Du anpassar lätt längden på skaftet genom att 

sticka fler eller färre varv.  

Hälförberedelse 

När du är nöjd med skaftets längd ska du sticka in en garnbit i avvikande färg för häl över de 

första 32 maskorna på varvet. För tillbaka hälmaskorna på stickorna och fortsätt att sticka 

där du slutade, dvs över hälmaskorna (man ska alltså inte klippa av ordinarie garn). 

Fot 

Sticka nu foten. Häl och tå blir sammanlagt ca 9,5 cm, och Mönster B blir ca 3,5 cm (du kan 

kontrollmäta mönstret på skaftet för säkerhetsskull). Jag har stickat i storlek 37 och då är 

totalt 23 cm en bra längd på en färdig strumpa. Enfärgad fotdel blir då ca. 23-9,5-3,5= 10 cm. 

Alltså: Sticka nu slätstickning i ca 10 cm från hälvarvet, för storlek 37.  

När du är nöjd med längden på foten minus 13 cm är det dags att sticka enligt mönster B 

(fortfarande slätstickning).  
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Man kan lägga till enkla varv med färg A efter mönster B ifall man tycker att strumpan känns 

kort. 

Tå 

När det är dags för tån ska du (om du stickar på strumpstickor) fördela maskorna så här:  

Sticka 1: 16 maskor   

Sticka 2: 16 maskor 

Sticka 3: 34 maskor.  

Sticka 1 och 2 ska vara på undersidan, så kontrollera att de hamnar jämnt med hälmaskorna.  

Varv A (minskningsvarv):  

Sticka 1: sticka 1 rm, lyft en maska rätt, sätt tillbaka den vridet på vänsterstickan och sticka 

den ihop med nästa maska genom bakre maskbågen (=1 maska minskad), rm på resterande 

maskor på stickan.  

Sticka 2: Rm tills 2 maskor återstår på stickan: 2 rm tillsammans (=1 maska minskad).  

Sticka 3: sticka 1 rm, lyft en maska rätt, sätt tillbaka den vridet på vänsterstickan och sticka 

den ihop med nästa maska genom bakre maskbågen (=1 maska minskad), rm tills 2 maskor 

återstår på stickan:  2 rm tillsammans (= 1 rm minskad) 

Varv B: 

Rm hela varvet på alla stickor.  

Upprepa varv A och B totalt 8 gånger, därefter stickar du enbart Varv A (minskningsvarv) i 

totalt 6 varv. Då bör du ha 10 maskor kvar. Klipp av garnet och dra det igenom återstående 

maskor och fäst tråden. 

Häl 

Nu är det dags för hälen. Man kan välja att dra ut hälgarnet först och därefter sätta 

maskorna på stickan, det är jag alldeles för nervöst lagd för, eftersom risken är stor att man 

tappar/missar någon maska, så jag plockar upp maskorna på båda sidorna innan jag drar ut 

hältråden.  

Plocka upp 32 maskor på varje sida om hältråden, plus en extra på varje sida, alltså 33 + 33 

maskor. Fördela dem så här: 

Sticka 1: 17 maskor   

Sticka 2: 16 maskor 

Sticka 3: 33 maskor.  

Hälen stickas i princip likadant som tån, men här börjar du med ett varv utan minskningar 

och slutar med ett varv med minskningar. Placera ut markör i början av varvet. 
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Varv A: 

Rm hela varvet på alla stickor.  

Varv B (minskningsvarv): 

Sticka 1: sticka 1 rm, lyft en maska rätt, sätt tillbaka den vridet på vänsterstickan och sticka 

den ihop med nästa maska genom bakre maskbågen (=1 maska minskad), rm på resterande 

maskor på stickan.  

Sticka 2: Rm tills 2 maskor återstår på stickan: 2 rm tillsammans (=1 maska minskad).  

Sticka 3: sticka 1 rm, lyft en maska rätt, sätt tillbaka den vridet på vänsterstickan och sticka 

den ihop med nästa maska genom bakre maskbågen (=1 maska minskad), rm tills 2 maskor 

återstår på stickan:  2 rm tillsammans (= 1 rm minskad) 

Upprepa varv A och B totalt 11 gånger, då borde 11 maskor återstå per sida. Sy ihop båda 

sidorna med maskstygn som ger osynlig söm (och som inte heller bildar en obehaglig kant 

mot hälen).  

 

Fäst alla trådar och blocka strumpan om du vill.  

Sticka nästa strumpa likadant eller med omvänd färgställning.  

 

 

 
 

 

 

 


