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Lapplands sockar 

Jag valde att inspireras av Lovikka vantar, Lapplands samer, färger, natur och kultur och kallar de här sockorna därför för 

Lapplands sockar. Kanhända helt felaktigt men det här är bara min tolkning. Kalla dem det du själv vill och låt dem värma dina 

fötter. 

Stickor 3 eller det du behöver för att få 21m/10cm  

Garn Novitas 7 bröder (75% Ylle, 25% Nylon - 300 meter / 150 gram) 

Restgarn i olika färger  

 

Mudden 

Lägg upp 48 maskor, fördelat över fyra stickor.  

Varv 1: Räta maskor (rm).  

Varv 2-5: Aviga maskor (am)  

Varv 6-15: rm.  

Varv 16-20: am.  

Sticka första maskan på varvet avigt och lyft sedan tillbaka m på stickan med garnet på rätsidan.  

Vänd nu arbetet ut och in. Nu borde garnet ligga på avigsidan på fjärde stickan. Sticka *rm, am* i 15 varv. 

 

Hällapp  
Sticka hällappen av stickorna I och II på följande vis:  

varv 1: Lyft första maskan, *rm, lyft maska*. Upprepa *-* över stickorna I och II (sticka över maskorna på samma sticka) avsluta 

med rm, vänd.  

varv 2: Lyft den första maskan, am varvet till slut, vänd.  

varv 3: Lyft första maskan, *lyft maska, rm*. Upprepa *-* avsluta med rm, vänd.  

varv 4: Lyft den första maskan, am varvet till slut, vänd.  

Upprepa dessa 4 varv sammanlagt 6 gånger så att du nu har 24 varv på hällappen.  

Hälbotten  
Varv 1 (rät sida): Lyft första maskan, sticka tills det återstår 9 maskor på stickan, gör en öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm 

och dra den lyfta m över den stickade), vänd.  

Varv 2 (avig sida): Lyft första m, sticka 6 am och 2 am ihop, vänd. 

Varv 3 (rs): Lyft första m, sticka 6 rm, 1 öhpt.  

Varv 4 (as): Lyft första m, sticka 6 am, 2 am ihop, vänd. 

Fortsätt tills alla m i sidorna är slut, på mitten hela tiden 8 m.  

Hälkil 

Fördelade 8 m på två stickor. (4+4)  

Plocka upp 13 m längs hälens kant. Sticka rm över de 24 vilande maskorna, plocka upp 13 m längs kanten, sätt över de fyra 

mittesta m på stickan =58m. (Sticka I-17m, II-12, III-12, IV-17). 

Fortsätt nu med slätstickning samtidigt som du maskar av på vartannat 

varv.  

Sticka I: Sticka tills det återstår 2 maskor, sticka ihop dem  rätt. 

Sticka IV: Öhpt i början av stickan. 

 -> Sammanlagt 5 gånger tills det finns 48 m på sockan. 

 

Tån 

Sticka rätstickning tills lilltån är täckt, börja då med hoptagningarna.  

I och III: Sticka tills det återstår 3 m, sticka ihop två, rm.  

II och IV: Rm, öhpt, rm stickan till slut.  

-> återstår 8 m, ta av tråden och dra genom maskorna och fäst.  

 

Vik ner mudden och sy på valfritt mönster. 
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