Barnsocka ”Domherrar”
Garn: Järbo ”Big Verona”
Alternativ Fantasi, Fuga, Lady, Lady Glitter, Gästrike 3
tr, saga, Mellanraggi.
Fotens längd: 18,5 cm, ungefär storlek 28.
Färger: 2 nystan ljusblå (1 Big Verona), 1 nystan eller
restgarn i mörkblå, oblekt, röd, svart, grå och grön
Stickor: Nr 3 – 3½ beroende på handlag.
Masktäthet:
Tips: Vid längre avstånd i mönstret, måste garnet
fästas medan man stickar så det inte blir så långa
trådar. Jag brukar vrida garnet som jag inte stickar
med, med högst 5 maskors mellanrum och aldrig mitt
över förra vridningen eftersom det syns utanpå
senare. Se även till att inte sträcka garnet så mycket
att sockan blir stum.

Skaftet: Lägg upp 72 m på stickor nr 3 (18 m/sticka) i mörkblått och sticka resår 1r, 1v i 8 varv.
Sticka 4 varv slätstickning. Sticka mönster 1 (mörkblå/ljusblå) Efter mönster 1 är gjort, stickas 4 varv i
ljusblått. På sista varvet minskas 2 maskor i var sida till 70 maskor. (18/17/18/17 m = 70 maskor)
Sticka mönster 2 (ljusblå/grönt/oblekt) Efter mönster 2 stickas 4 varv i oblekt och på första vita
varvet ökas 2 maskor till åter 72 maskor. Sticka mönster 3, (domherrarna, oblekt, svart, grått och
rött) Sticka 4 varv i oblekt efter mönstret. På sista oblekta varvet minskas 2 maskor i var sida till 70
maskor. (18/17/18/17 m = 70 maskor) Mönster 4 Fortsätt att sticka i blått och direkt efter mönster 4
stickas nu resår 3 r, 1 a i 8 varv, fortsätt sedan i resår 1 r, 1 v i 10 varv. Sticka 1 varv slätstickning och
minska 4 maskor jämnt över varvet till 64 maskor. (16/ m sticka = 64)

Hälen: Hälen stickas över första och sista stickan för att få mönstervarvets början, mitt bak. Lägg
alla 32 maskor på samma sticka. Sticka slätstickning fram och tillbaka i 14 varv. (Det ska vara
kvadratiskt på en sticka, lika långt som brett)
Häl steg: (Min mormors häl) Varv 1. (Rätsidan) Sticka 17 maskor, sticka ihop de två nästkommande
maskorna, lyft en maska och vrid garnet runt denna, lägg tillbaka maskan ostickad (för att inte få hål),
vänd. Varv 2. (Avigsidan), lyft hoptagningsmaskan och sticka 2 maskor avigt, sticka ihop två maskor,
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lyft en maska, lägg garnet bakom, vänd Varv 3 (Rätsidan) Lyft hoptagningsmaskan, sticka 3 maskor,
sticka ihop de två nästkommande maskorna, lyft en maska och vrid garnet runt denna, lägg tillbaka
maskan ostickad (för att inte få hål), vänd. Varv 4. (Avigsidan), lyft hoptagningsmaskan och sticka 3
maskor avigt, sticka ihop två maskor, lyft en maska, lägg garnet bakom, vänd osv… För varje varv
stickas över föregående hoptagningsmaska, till slut har man hälften av de man hade från början (7
maskor på varje sticka). Fördela maskorna på fyra stickor igen.
Häl kil: Plocka upp 10 maskor på vänster sida från rätsidan, sticka räta maskor över foten, plocka upp
10 maskor på höger sida av häl-lappen och sticka de 7 maskorna på undersidan foten.
(Mormors förkortade varv: För att inte foten ska bli ”bubblig” upptill så stickar jag fram och tillbaka
några varv på överfotens första 4 m, vänd och lyft första maskan, sticka avigt till överfotens första 4
m, vänd, sticka översidans första 8 maskor, vänd och sticka avigt på överfotens 8 första maskor på
överfoten. Nu stickas som vanligt över alla fyra stickor. Minska en maska på hälkilen vartannat varv 5
ggr tills det finns 16 maskor på varje sticka.
Sticka sedan rakt i 8 cm, mätt från sista minskningen.
Tå: Avmaska i början och slutet i sidan med två maskor mellan vart annat varv 4 ggr, sedan varje varv
tills 4 maskor återstår. Dra garnet genom maskorna.
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