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Sockan Åsa 

 

 

Garnåtgång ca 100 
gram av 4 trådigt 
sockgarn, Opal, 
Regia, On-line, 
Trekking eller 
liknande. Detta 
mönster passar bäst 
i ett garn som inte 
är alltför varierande 
i färg.  
Stickor: 
strumpstickor 2,5 
mm använd bambu 
eller trästickor, de 
håller sig lättare 
kvar i stickningen än 
metallstickor. Till 
resåren kan stickor 
2 mm passa. 
 

 

  
 Tån 
Lägg upp 20 maskor på två stickor (10 maskor på vardera stickan) på det sättet som 
visas på bilderna.  
Börja med att hålla garnet runt tummen och pekfingret så som man brukar när man gör 
en vanlig uppläggning med en lång garnända hängande. Men lägg garnet tvärtom än 
du brukar så att ditt nystan finns i änden på den tråden som går runt tummen. 
Tag de två strumpstickorna och håll dem tillsammans och lägg dem så att de ligger 
utmed din tumme på vänsterhanden. Spetsarna på stickorna är nu i höjd med 
tumnageln. Stick in den högra stickan under tråden som löper mellan tummen och 
pekfingret. Vrid stickorna runt så att spetsarna på stickorna pekar mot handflatan på 
vänster hand. Nu har vi fått en maska på ena stickan.  
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Nästa maska får vi genom att lägga tråden som ligger över pekfingret runt den andra 
stickan.  
Nästa maska hämtas från tråden som ligger runt tummen.  
På detta vis hämtar vi en maska till stickan från den tråd som är längst bort från 
stickan. Fortsätt så tills det finns 10 maskor på vardera stickan – 20 maskor totalt. Håll i 
garnet så att det blir rätt små tajta maskor, det ska inte vara stora öglor i tån. 
 

     
  
Börja sticka på den ena stickan, sticka vanliga räta maskor. Det kan vara lite trångt i 
början, vicka lite på stickorna så att de inte ligger parallellt då är det lättare att göra 
första varvet. Om man vill kan man redan här se till att arbetet hamnar på fyra stickor i 
stället för två, annars går det också bra att vänta med det tills nästa varv.  
När första stickan är gjord så vänd arbetet och fortsätt sticka maskorna i bakre 
maskbågen på den andra stickan. Om man glömmer att sticka i bakre maskbågen så 
får man vridna maskor.  
Nu har vi gjort första varvet och då börjar ökningarna. Här kan det vara bra att dela 
maskorna på fyra stickor.  
  
Varv 2: Sticka en maska, öka en maska genom att ta upp tråden mellan första och andra 
maskan och sticka den vridet, sticka resten av maskorna på sticka 1. Sticka tills det är en 
maska kvar på sticka 2, öka en maska, sticka en. Sticka en maska på sticka 3, öka en 
maska, sticka resten av maskorna på sticka 3. Sticka tills det är en maska kvar på sticka 
4, öka en, sticka en. 
   
Varv 3: Sticka alla maskor utan ökningar.  
Upprepa dessa två varv tills du fått 60 maskor, 15 maskor på vardera stickan.  
  
Sticka rakt med mönster på ovansidan foten tills strumpan är ca 6 – 7 centimeter 
kortaren än den ska vara. (Alltså 6 - 7 centimeter kortare än foten är). 
 
Mönster 
Varv 1: 1 avig * lyft en maska, 2 räta, drag den lyfta över de 2 räta, 2 aviga*, upprepa 
och avsluta med lyft en maska, 2 räta, drag den lyfta över de 2 räta, 1 avig. 
Varv 2: 1 avig* 1 rät, 1 omslag, 1 rät, 2 aviga*, upprepa och avsluta med 1 rät, 1 
omslag, 1 rät, 1 avig. 
Varv 3: 1 avig *3 räta, 2 aviga* upprepa och sluta med 3 räta 1 avig. 
Varv 4: 1 avig * 3 räta, 2 aviga* upprepa och sluta med 3 räta 1 avig. 
 
Upprepa varv 1 - 4 
Sticka fram till dess strumpan är 6  - 7 cm kortare än foten är. Sockor till skostorlek 
38/39 beräknas vara lagom om de är 25,5 cm långa.  
 
  
Hälen 
Nu stickas på två av stickorna: 
 
Varv 1 på hälen: Sticka från rätsidan till sista maskan på andra stickan med slätstickning, 
lägg nu garnet som om du skulle sticka en avig maska och lyft den sista ostickade 
maskan från vänster sticka till höger sticka. Lägg garnet så att det blir som ett omslag 
runt maskans bas när du vänder på arbetet. 



 3 

  

  
Från rätsidan                                 Från avigsidan när man vänt på stickningen. 
 
Varv 2: Lyft den första, ostickade, maskan från vänstra stickan till högra stickan. Sticka 
nästa maska avigt, garnet ligger runt den första maskan. Fortsätt sticka avigt fram till 
den sista maskan på varvet. Lägg garnet som om du skulle sticka en rät maska och lyft 
den sista maskan. Även här blir det ett omslag runt den lyfta maskans bas. Vänd. 
Fortsätt på detta sätt med de följande varven  
 

   
Från avigsidan maskan är lyft.     Från rätsidan stickningen är vänd och maskan är lyft. 
 
Varv 3: Lyft den första maskan och sticka rätt till den sista maskan före den ostickade 
maskan. Lägg om garnet lyft maskan och vänd. 
Varv 4: Lyft den första maskan och sticka avigt till den sista maskan före den lyfta 
maskan. Lägg om garnet lyft maskan och vänd. 
  
Upprepa varv 3 och 4 tills 10 maskor är ”orörda” i mitten. Varven har blivit kortare och 
kortare ända ner till 10 maskor. Om den som ska ha strumpan har höga fotvalv så 
behövs mer utrymme vid hälen då görs flera omgångar med korta varv, kanske ända ner 
till sex maskor i mitten. 
Nu ska vi sticka en maska mer i vardera sidan så att vi kommer tillbaka till att sticka 
samtliga maskor på stickorna. Det gör vi så här: 
 
 
 
Sticka över de 10 mittersta maskorna fram 
till den första ostickade (lyfta) 
maskan. När du stickar den maskan tar du 
också med det omslag runt maskan som 
du gjorde när du lyfte den. Plocka upp 
omslaget och sticka det tillsammans med 
maskan. (Bry dig inte om att jag på bilden 
stuckit in högerstickan i de två maskorna, 
så kan man ju inte sticka dem, det är bara 
för att hålla fram och visa de två 
maskbågarna som jag gjort så). 
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Nästa maska ska ha ett extra omslag 
så att den får två omslag med garnet för 
att minska risken för att det blir hål i 
stickningen vid vändningarna. Gör precis 
som förut, lägg fram garnet som om det 
skulle stickas avigt, lyft maskan och vänd.  
 

 
 
Varv 2: Lyft den första dubbelomlagda maskan och sticka avigt fram till den ostickade 
maskan med omslag kring sig. Plocka upp omslaget och sticka avigt tillsammans med 
den omlagda maskan. Lägg om nästa maska lyft den och vänd. 
 
På de följande varven plockas båda 
omslagen upp och stickas tillsammans med 
maskan. På bilden syns att det är en 
maska och två omslag som sitter på den 
vänstra stickan. För att få upp de två 
omslagen på den vänstra stickan får man 
ta den högra stickan till hjälp. När man lyft 
upp omslagen på stickan så stickas alla tre 
tillsammans.  
 

 
 
Sticka tills alla maskor är stickade och de två stickorna återigen har 30 maskor.  
Hälen kommer att se lite olika ut på de båda sidorna.  
 
På det första varvet efter hälen kan man för att undvika hål sticka upp en maska på 
vardera stickan i övergången mellan över och underdel på strumpan. Dessa maskor 
avmaskar man genast nästa varv.  
 
Efter hälen stickas mönsterstickning på samtliga fyra stickor tills skaftet fått önskad 
längd. Avslutningsvis stickar man resårstickning 1 avig 1 rät, gärna på ett halvt nummer 
mindre stickor.  
För en elastisk avmaskning gör man så här: Sticka en maska, sticka en till, sätt tillbaka 
dem på vänster sticka och sticka ihop dem. Sticka en maska till så att det åter blir två 
maskor på höger sticka, sätt tillbaka dem och sticka ihop dem. (När man väl kommit 
igång med detta så blir det mer som om man sätter in vänster sticka i de två maskorna 
och stickar ihop dem, men det är lättare att skriva det steg för steg som ovan.) 
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