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Flätmönstrade strumpor i Pure Sock

Masktäthet: 18 m och 26 v slät-
stickning = 10 x 10 cm.
Sticksätt:  
Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Flätor över 4 m: Varv 1-3: Sticka rätt. 
Varv 4: Lägg på höger strumpa 2 m  
på en hjälpsticka framför arbetet, 
sticka 2 rm samt därefter m från 
hjälpstickan rätt. Sticka en likadan 
fläta på vänster strumpa men lägg  
2 m på en hjälpsticka bakom arbetet.
Upprepa v 1-4.
Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.
Plant stickad slätstickning: Sticka rätt 
på rätsidan och avigt på avigsidan.

Sticka höger strumpa
Sticka höger strumpa så här: Lägg 
upp 46(54) m och fördela på fyra 
stickor så att det på st I och III är 
12(14) m och på st II och IV är 11(13) m. 
Börja på damstrumpan med 2 am 
och på herrstrumpan med 2 rm och 
sticka 14(16) m resår, sticka en fläta 
över 4 m och resår på de resterande 

m, börja med 2 am efter flätan. Varv-
bytet sker hela tiden mellan sticka 
I och IV. Fortsätt sticka i rundv med 
resårstickning och fläta tills skaftet 
mäter 18(20) cm, sticka på det sista v 
m på st IV rätt. Sticka därefter hälen 
med m på st I och st IV = 23(27) m.
Häl och fot
Den diagonala hälen stickas med 
förkortade v i slätstickning. Sticka m  
på st I normalt rätt och vänd arb. Lyft 
1 m avigt ostickad och dra garnet  
spänt bakåt. OBS: Garnet måste 
dras så spänt att m dras runt stickan 
och det uppstår en dubbel m som 
dock räknas som en m. Sticka det 
resterande 22(26) m avigt, vänd. Lyft 
1 m avigt ostickad och dra m runt st. 
(Notera att m lyfts alltid avigt ostick-
ade oberoende av om du är på rät- 
eller avigsidan av arbetet.) Sticka 
rätt fram till den på föreg v lyfta m, 
vänd. Lyft åter 1 m avigt ostickad och 
dra den runt st. Sticka avigt fram till 
den på föreg v lyfta m. Lyft åter 1 m 
avigt ostickad och dra den runt st. 
Fortsätt på detta sätt med att alltid 
sticka fram till den på föreg v lyfta m, 
vända, lyfta den 1:a m avigt ostickad 
och dra den runt st, tills det mitt på 
återstår 7(9) m då man upphör med 
de förkor tade v. Sticka 1 v med alla m,  
sticka rätt men fortsätt flätan och 
sticka 2 am på var sida om denna, 
sticka de dubbla maskornas båda 
maskbågar ihop. Sticka fram till 
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Storlek 39(43)

Garnåtgång
Pure Sock 100(150) g 

Tillbehör
Strumpstickor: nr 4 eller enligt handlag



slutet av st IV. Hälen har nu en triangelform. På hälen 
stickas nu förlängda v. Sticka m på st I rätt tills det 
återstår 8(9) m på st, vänd. Lyft 1 m avigt ostickad och 
dra den runt st, sticka avigt tills det på st IV återstår 
8(9) m, vänd. Lyft 1 m avigt ostickad, sticka rätt fram 
till den på föreg v lyfta m, sticka båda maskbågarna 
rätt ihop, sticka följ m rätt, vänd. Lyft 1 m avigt ostick-
ad, sticka avigt fram till den på föreg v lyfta m, sticka 
båda maskbågarna avigt ihop, sticka följ m avigt, 
vänd. Fortsätt på detta sätt med att alltid lyfta den 
1:a m avigt ostickad, sticka de mittersta m rätt eller 
avigt fram till den på föreg v lyfta m, sticka m båda 
maskbågar rätt resp avigt ihop, sticka följ m rätt resp 
avigt och vända. Fortsätt så här tills du har på avigan 
lyft den 1:a m på st I avigt ostickad. Sticka alla m på st 
I och IV avigt, vänd. Lyft den 1:a m avigt ostickad och 
sticka hälens resterande m rätt, även den på föreg v 
lyfta m. Hälen är nu färdig. Fortsätt i slätstickade rundv 
med alla m men fortsätt flätan med 2 am på vardera 
sidan tills foten mäter 21(23) cm från hälen mätt eller 
då strumpan når över lilltån men efter v 4 på flätan. 
Fortsätt i slätstickning med alla m och sticka på 1:a v 
på st I och III 4(5) rm, 2 rm ihop, 4(5) rm, 2 rm ihop, m på 
st II och IV rätt och 2 rm ihop i slutet av vardera st.  
På varje st återstår 10(12) m.

Stjärnhoptagning
Sticka sedan stjärnhoptagningen för tån så här: Sticka 
på mitten och i slutet av varje st 2 rm ihop = 32(40) m. 
Sticka 3 mellanv och upprepa hopt på följ v = 24(32) m. 
Sticka 2 mellanv och upprepa hopt på följ v = 16(24) m. 
Sticka 1 mellanv och upprepa hopt på följ v = 8(16) m. 
Sticka på herrstrumpan ytterl 1 mellanv och upprepa 
hopt = 8 m. Sticka 1 v och på följ v m parvis rätt ihop  
= 4 m. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Sticka vänster strumpa
Sticka vänster strumpa lika som höger men 
spegelvänt: Lägg upp 46(54) m på fyra stickor så  
att det på st I och III är 12(14) m och på de övriga st 
11(13) m. OBS! På den vänstra herrstrumpan börjar 
resåren med 1 rm och på damstrumpan med 1 am 
för att flätan ska komma på rätt ställe. Flätan stickas 
på st III så här: 2 am, 2 rm, 2 am, fläta, 2 am, fortsätt 
resåren normalt. Flätan vrids på vänster strumpa åt 
motsatt håll.
 


