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Fiskbenssockor 

Mönstret till de här sockorna blev till i 

bakrummet på mitt jobb, under kaffepauser och 

annan ledig tid. Satt med tre garnnystan i mina 

favoritfärger och stickade olika mönster med 

dessa. Här kan jag nu stolt presentera ett av 

dem, fiskbenssockorna. Inget traditionellt 

fiskbens mönster men kanske en inspiration av 

det. 

 

Senapsgult är en färg jag gillar, konstigt nog, 

men i rätt kombination och mängd ska det nog 

vara. Här kommer det som accentfärg och lyfter 

det grafiska svartvita mönstret. Inte för mycket 

färg, men tillräckligt för att få mönstret att lyfta 

och få lite tyngd i sig.  

Kommer att bli lika fint i rött, blått eller grönt. 

Välj din favoritfärg och gör ett eget par! 

Storlekar  
37-39 

Material 
Garn:  Jag har stickat av Novitas 7 bröder (100g=200m)(75% ylle, 25% polyamid) 
 Svart (mfg1):  
 Vitt (mfg2):  
 Gult (accfg): 
Stickor: Strumpstickor 3,5 eller det du behöver för att få 22m/10cm 

Resår 
Med accentfärgen lägg upp 48 maskor, fördela jämnt över fyra stickor. Sticka *1 vriden rätmaska 

(d.v.s. sticka i bakre maskbågen) 1 avig maska* upprepa *-* varvet ut. Sticka resåren i 10 varv. Klipp 

av och lämna en bit för att fästa senare. 

Skaft 
Byt till svart och sticka 1 varv slätstickning. Sticka sedan mönsterstickning i svart och vitt enligt 

diagram A i 30 v, avsluta med ett varv svart. Klipp av och lämna en bit för att fästa senare. 
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Hälen 

Hällappen 
Byt till accfg. Sticka över maskorna från sticka I till sticka IV, sticka sedan avigt tillbaka. 

Varv 1: Lyft första maskan, *1 r, 1 ly* upprepa och avsluta med en r, vänd. 
Varv 2: Lyft första m, a varvet ut, vänd. 
Varv 3: Ly, *1 ly, 1 r* upprepa och avsluta med en r, vänd. 
Varv 4: Ly, a varvet ut, vänd. 
Upprepa dessa fyra varv tills du har 24 v på hällappen.  
 

Hälbotten 
Varv 1 (rs): Lyft första maskan, sticka *1 r, 1 ly * tills det återstår 9 maskor på stickan, öhpt, vänd. 

Varv 2 (as): Lyft första m, sticka 6 am och 2a tills, vänd. 

Varv 3 (rs): Lyft första m, *1 ly, 1 r * upprepa *-* 3 gånger, 1 öhpt, vänd. 

Varv 4 (as): Lyft första m, sticka 6 a, 2a tills, vänd. 

Fortsätt tills alla m på sidorna är slut, och du har 8 m kvar. Fördela på två stickor (varvet börjar 

mellan de två) 4-4. 

 

Hälkil 
På sticka I, 4 r från hälbotten, plocka upp längs kanten 13 m, sticka II och III r, sticka IV plocka upp 13 

längs kanten och avsluta varvet med de sista  4 från hälbotten. Klipp av accentfärgen och lämna en 

bit för att fästa senare. Du har nu 58 m. 

 

Byt till svart och gör de första minskningarna detta varv.  

Sticka I: Sticka tills det återstår 2 m, 2r tills. 

Sticka IV: llr, r stickan till slut.  

Efter hälkilens första varv i svart, sticka I och IV diagram B, sticka II och III diagram A från ● & .. . Gör 

dessa minskningar vartannat varv tills det återstår 48 m.  

(Tips; justera lite och använd yttersta kantmaskanfrån diagram A till minskningarna för att göra dem 

osynliga)  

Foten 
Sticka mönsterstickning enligt diagram A & B tills lilltån (nästan) är täckt, avsluta med ett varv svart. 

Klipp av och lämna en bit för att fästa senare. 

Tån 
Byt till accfg och sticka 1 v r. Börja minskningarna enligt följande 

I och III:  Sticka tills det återstår 3m, 2r tills, 1r. 

II och IV: Sticka 1r, llr, r till slut. 

Gör minskningarna vartannat varv tills det återstår  8 m / sticka. Fortsätt då med minskningarna 
varje varv tills det finns 8 m totalt kvar, klipp av och dra tråden genom maskorna, fäst.    
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Diagram  
● Svart 

     Vit 

● På höger fot stickas kantmaskan från diagram B endast när diagram A avslutas  

     Vänster fot stickas kantmaskan från diaram B endast före diagram A 

● På skaftet startar diagrammet härifrån 

● & .. På foten börjar man diagrammet härifrån 
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Förkortningar 
2a tills – Sticka två aviga tillsammans 

2r tills – Sticka två räta tillsammans 

a – Avig maska 

accfg - Accentfärg 

as – Avig sida 

llr –Lyft en maska som om du skulle sticka den rät. Gör samma sak med nästa. För 
sedan tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem i bakre maskbågarna 

ly – Lyft maska som om den skulle stickas avigt 

m – Maska 

mfg – Mönsterfärg  

r – Rät maska 

rs – Rät sida 

v - Varv 

öhpt – Överhoptagning, lyft 1 avigt, sticka 1 rät, dra den lyfta maskan över 

 
 

  

 

 

 

 

 

Lycka till! 

Vid frågor kontakta mig via Ravely jojo1980 eller bymejohanna.wordpress.com 


