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Sockan Annette 

 

 

Garn: Enfärgat sockgarn 100g  
Stickor 2,5 mm 
 
Lägg upp 64 maskor på stickor 2,5 med enfärgat sockgarn. Fördela maskorna på 
strumpstickor och sticka runt, se till att inte varvet är vridet: 
 

1 Sticka 3 aviga varv 
2 Sticka 2 räta varv 
3 *Sticka 1 rät, sticka 2 maskor tillsammans rätt, sticka 2 maskor tillsammans rätt, 

1 rät, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 2 räta, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 1 rät, sticka 2 
maskor tillsammans rätt, sticka 2 maskor tillsammans rätt, 1 rät* Upprepa från* 
till * varvet ut 

4 Sticka 2 räta varv 
5 Sticka som punkt 3 
6 Sticka 1 rätt varv 

 
Sticka så att sockans skaft får 8 omgångar mönster och därefter stickas hälen på två av 
stickorna.  
 
Hälen 
Varv 1 på hälen: Sticka slätstickning till sista maskan på andra stickan, 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 runt maskan när du vänder på arbetet.  
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  
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.  
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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 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.  
  
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. 
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 32 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 ovansidan av sockan och resår i sidorna genom 2 
aviga maskor i vardera sidan och räta maskor på undersidan av sockan.  
 
Mönsterstickningen på fotdelen: 

1 Sticka 4 räta varv och sticka första och sista maskan avigt på både ovansidan 
och undersidan av sockan. (Det maskor som stickas avigt blir alltså första 
maskan på första stickan och sista maskan på andra stickan, första maskan på 
tredje stickan och sista maskan på fjärde stickan) 

 
2 *Sticka 1 avig, sticka 2 maskor tillsammans rätt, sticka 2 maskor tillsammans 

rätt, 1 rät, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 2 räta, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 1 rät, 
sticka 2 maskor tillsammans rätt, sticka 2 maskor tillsammans rätt, 1 avig* 
Upprepa från* till * varvet ut 

3 Sticka 2 räta varv 
4 Sticka som punkt 2 
5 Sticka 6 räta varv 

Upprepa punkt 2 – 5  
 

På detta vis blir det mönster på ovansidan foten utan de aviga varven som bildar 
utstående partier som kan vara obekvämt att ha nere i skon. Om sockorna ska användas 
i träskor eller sandaler kan man fortsätta med de aviga varven längre ned på foten. 
 
Tån 
När sockan nästan täcker lilltån stickas avmaskningarna för tån. Sticka 1 maska, sticka 
ihop 2 genom bakre maskbågarna, sticka tills det återstår 3 maskor på andra stickan, 
sticka ihop 2, sticka 1 maska. Gör minskningarna likadant på sticka tre och fyra. Gör 
minskningarna varje varv tills 10 maskor återstår på ovansidan av sockan och 10 maskor 
på undersidan. Då sys tån ihop med maskstygn. Alternativt kan man vända ut och in på 
stickningen och avmaska tåmaskorna genom att sticka ihop en maska från vardera sidan 
i samband med en vanlig avmaskning.  
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