
Sockor i 4-trådigt strumpgarn. 

Masktäthet: 30 maskor och 42 varv ger 10cm x 10 cm 

Stickor: 2,5 eller 3 mm 

Lägg upp maskor enligt tabellen och sticka skaftet på strumpan i resårstickning.  

Skostorlek 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 

Fotlängd 13,5 14,5 16 17,5 19 20 21,5 

Maskantal att 
lägga upp 40 44 48 48 52 52 56 

Hällappens 
bredd i 
maskor 

20 22 24 24 26 26 28 

Hällappens 
antal varv 16 18 20 20 22 22 24 

Antal maskor i 
hälkappans 
mitt 

6 8 8 8 10 10 10 

Upplagda i 
kanten på 
hälen 

8 9 10 10 11 11 12 

Fotlängd fram 
till 
tåavminskning 

10 11 12 13,5 15 16 17 

  

Skostorlek 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47 

Fotlängd 23 24,5 25,5 27 28 29 30,5 

Maskantal att 
lägga upp 56 60 60 64 64 68 72 

Hällappens 
bredd i 
maskor 

28 30 30 32 32 34 36 

Hällappens 
antal varv 24 26 26 28 28 30 32 

Antal maskor i 
hälkappans 
mitt 

10 10 10 12 12 12 12 

Upplagda i 
kanten på 
hälen 

12 13 13 14 14 15 16 

Fotlängd fram 
till 
tåavminskning 

18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23 24 

  

 



Efter strumpskaftet stickas två varv slätstickning innan hälen görs. Sticka hälen på första 
och fjärde stickan. Sticka slätstickning med en rät kantmaska i var sida i det antal varv som 
anges i tabellen. 

Nu fördelas hällappens maskor på tre stickor, se tabellen för det antal maskor som ska 
finnas på mittstickan av de tre.  

Sticka maskorna rätt på sticka 1 och fram till den sista maskan på sticka 2 * lyft maskan, 
sticka nästa maska (den första på sticka 3) och drag den lyfta maskan över den stickade. 
Vänd, lyft den första maskan avigt, sticka avigt fram till sista maskan på sticka 2, sticka 
ihop den med nästa maska från sticka 1. Vänd, lyft första maskan avigt, sticka till den sista 
maskan på sticka 2** upprepa från * till ** tills alla maskor på sticka 1 och 3 är stickade.  

Dela upp maskorna från mittstickan i två delar på de andra två stickorna. Varvet börjar mitt 
i hälen.  

Plocka på nästa varv upp maskor i kanterna på hällappen. En maska plockas upp i 
vartannat varv. Det är lätt om man stickat kantmaskorna räta i samtliga varv, då tar man 
upp en maska i varje liten grop i kanten. Kolla i tabellen under rubriken "Upplagda i kanten 
på hälen" för rätt antal maskor. 

Nu stickas runt och antalet maskor ska minskas ner till det antal som ursprungligen lades 
upp. Det görs genom att sticka tills det är tre maskor kvar på sticka ett, sticka ihop den 
näst sista och den tredje sista maskan rätt, sticka sista maskan på stickan rätt. Sticka fram 
till sticka 4 och sticka första maskan, lyft andra maskan, sticka den tredje och drag den 
lyfta maskan över den stickade. Avmaska på detta sätt vartannat varv tills antalet maskor 
är samma som det som lades upp.  

Sticka fram till tåminskningarna. 

Tån stickas genom att på sticka 1 och 3 sticka samman den näst sista och den tredje sista 
maskan och på sticka 2 och 4 stickas första maskan, andra maskan lyftes och den tredje 
maskan stickas, drag den lyfta maskan över den stickade. Gör minskningarna en gång till i 
det tredje varvet från första minskningen räknat. Därefter görs minskningarna två gånger i 
det andra varvet och slutligen varje varv tills 8 maskor återstår. Drag ihop maskorna med 
dubbelt garn och fäst. 

  

 


