Fotvärmare
Sockorna är gjorda i hemspunnet garn med en masktäthet av 22 maskor på 10 cm. Stickorna är 3,5
mm eller 4 mm. Men det går att göra dem i vilken grovlek som helst när man gjort sitt första par så är
det lätt att anpassa till andra grovlekar. Sockan är stickad genom att starta med en häl, därefter
stickas rakt fram till tån, tån stickas och slutligen sys den ihop med maskstygn.
Lägg upp 15 maskor och sticka räta maskor i 2 varv. På tredje varvet ökas för hälen så här:
Sticka 2 räta maskor, * öka en genom att plocka upp tråden mellan föregående varvs maskor, mellan
den du stickat senast och nästa maska som ska stickas, plocka upp den på vänster sticka och sticka
den vridet så att det inte bildas ett hål, sticka 1 rät maska, * upprepa att öka en och sticka en
ytterligare fem gånger avsluta varvet med att sticka 2 räta maskor. Detta ger 21 maskor på varvet.
Att vi lägger upp 15 maskor och ökar till 21 gör att sockan kommer att sitta kvar på foten och inte halka
av eftersom den kommer att gå in mot hälen i överkanten.
Sticka ett rätt varv.
Sticka slätstickning i 15 varv, första varvet stickas avigt.
Nu görs hälen:
Sticka 11 maskor rätt, sticka ihop 2 maskor, sticka 1 maska rätt och vänd därefter på stickningen.
Sticka 4 maskor avigt, sticka ihop 2 maskor avigt, sticka 1 avig och vänd
Sticka 5 maskor rätt, sticka ihop 2 maskor, sticka 1 maska rätt och vänd
Sticka 6 maskor avigt, sticka ihop 2 maskor avigt, sticka 1 avig och vänd
Sticka 7 maskor rätt, sticka ihop 2 maskor, sticka 1 maska rätt och vänd
Sticka 8 maskor avigt, sticka ihop 2 maskor avigt, sticka 1 avig och vänd
Sticka 9 maskor rätt, sticka ihop 2 maskor, sticka 1 maska rätt och vänd
Sticka 10 maskor avigt, sticka ihop 2 maskor avigt, sticka 1 avig och vänd
Sticka 11 maskor rätt, sticka ihop 2 maskor
12 maskor återstår.
Nu kan vi inte göra som vi brukar när vi stickar sockor, att vi stickar runt och plockar upp nya maskor i
sidorna av hällappen, eftersom vi inte har gjort något strumpskaft och alltså inte stickar runt.

Ta i stället av garnet och börja plocka upp nya maskor i höger sida av hällappen, börja längst upp mot
överkanten och plocka upp 10 maskor i sidan på hällappen. Sticka de 12 hälmaskorna och plocka
därefter upp 10 maskor i vänster sida av hällappen = 32 maskor. Dela upp maskorna på två eller tre
stickor.
Sticka nu de två yttersta maskorna i båda sidor räta alla varv. I övrigt fortsätter slätstickningen fram till
dess tådelen ska stickas. I mitt fall stickade jag 34 varv innan jag började göra några ökningar för att
starta tådelen. Om man lägger sockan och viker ihop den längs med mitten av fotsulan med
överkanterna mot varandra och mäter hela sockans längd från hälen fram till där stickorna nu befinner
sig så mäter sockan 16 cm. Hela sockan mäter 24 cm från häl till och med tå när den är färdigstickad.
Den ska vara lite kortare än foten så att den sitter kvar när man har den på sig.
Efter hälen har vi nu stickat 34 varv och då ökas på ett rätt varv så här:
Sticka 2 räta, öka 1 maska genom att plocka upp garnet från föregående varv, det som går tvärs
mellan maskorna som sitter på var sin sticka. Plocka upp den tråden och sticka den vridet. Sticka tills
det är 2 maskor kvar på varvet, öka 1 maska och sticka 2 räta = 34 maskor.
Sticka det aviga varvet som vanligt med 2 räta i var sida.
På nästa varv görs ytterligare ökningar på samma sätt som på det förra räta varvet = 36 maskor.
Sticka det aviga varvet som vanligt med 2 räta i var sida.
Upprepa ökningsvarvet en gång till = 38 maskor.
Sticka det aviga varvet som vanligt med 2 räta i var sida.
På nästa varv stickas hela varvet rätt och när sista maskan är stickad läggs 6 nya maskor upp = 44
maskor på varvet. Därefter fortsätter stickningen runt foten. Fördela maskorna så att 3 av de nya
maskorna och 8 ytterligare maskor sitter på en sticka. Det ska alltså finnas 11 maskor på vardera
stickan. 22 maskor på översidan och 22 maskor ska finnas på undersidan av foten.
Sticka runt tills sockan är 5 cm kortare än önskad längd. (I mitt fall ca 10 varv)
Nu minskas för tån och se till att minskningarna hamnar i sidorna på sockan. Sticka 1 maska, sticka
ihop 2 maskor i bakre maskbågen, sticka tills det är 3 maskor kvar på andra stickan, sticka ihop 2
maskor, sticka sista maskan. På andra sidan sockan minskas på samma sätt. Det blir alltså
minskningar i början av sticka ett, i slutet av sticka två, i början av sticka tre och i slutet av sticka fyra.
Sticka ett varv utan minskningar.
Fortsätt på detta sätt och minska vartannat varv tills det återstår 10 maskor på översidan och 10
maskor på undersidan av sockan. Tag av garnet med ca 40 – 50 cm lång garnända så att det finns
garn att sy ihop tån med. Sy ihop med maskstygn.
Om det är första gången du ska sy maskstygn, gör så här:
Sätt översidans maskor på en sticka och undersidans maskor på en annan sticka så att det bara är två
stickor att hålla reda på när maskstygnen ska sys.
Sätt tråden i en trubbig nål, gärna en sådan som används när man syr rya, det underlättar om nålen är
trubbig.
Håll hela tiden stickningen framför dig med samma sida vänd mot dig, vänd inte någon gång på
stickningen.
Stick nålen genom första maskan på den sidan av sockan som är vänd mot dig som om du skulle
sticka den avigt. Låt maskan sitta kvar på stickan och drag tråden genom den.
*Gå över till den bakre stickan och stick igenom nålen genom första maskan som om den skulle
stickas avigt, låt den maskan glida av stickan och stick in nålen genom nästa maska som om den
skulle stickas rätt och låt maskan sitta kvar på stickan.
Nu sticks nålen genom maskan som sitter på främre stickan som om den skulle stickas rätt och låt den
glida av stickan. I nästa maska sticks nålen genom maskan som om den skulle stickas avigt och låt
den sitta kvar på stickan. * Upprepa mellan * och *

Det går bra att sy de första maskorna lite för löst om det känns lättare att se vad som bildas, det går
att pilla i maskorna och dra åt dem lite i efterskott senare så att maskorna blir lika stora som de
tidigare stickade. Stick igenom garnet till avigsidan och fäst.
Avslutningsvis virkas ett varv fasta maskor baklänges runt överkanten. Det görs på samma sätt som
när fasta maskor virkas på vanligt sätt men med den skillnaden att nästa maska göres till höger om
den förra, då blir det en sväng på maskan som är snygg. Det blir som ett pärlband av maskor i
överkanten. Fäst alla trådar och njut av varma fötter.
De små sockorna på bilden är stickade enligt beskrivningen på Magic Slippers
http://sockpixie.blogspot.com/2008/01/solution-to-sock-knitters-dilemma-magic.html
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