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Garn: Raggi, c:a 150 m/100g, (ljusgrå, 1549), 150 (200) g 
 Junior raggi, c:a 200 m/50g i 2 färger till den mönsterstickade kanten:  

FG 1, (vitgrå 68423), (bottenfärg) < 25 g,  
FG 2, (blåklintsblå, 68413), (mönsterfärg) < 15 g 

Stickor: Strumpstickor 4,5 och 2,5 mm (eller den stickstorlek som ger 
nedanstående masktäthet). Det går givetvis att sticka sockorna mha 
magic loop om du föredrar det, läs då sticka 1 & 2 i beskrivningen som 
din ena sticka och sticka 3 & 4 som din andra sticka. 

Masktäthet c:a 18 maskor slätstickning i det grövre garnet på de grövre stickorna 
= 10 cm  

 c:a 28 maskor mönsterstickning i det tunnare garnet på de tunnare 
stickorna = 10 cm  

Storlek Dam (herr), omkrets fot c:a 24 (27) cm sticka gärna sockan tight så att 
den sitter väl, fotlängden är justerbar. 

Övrigt:  Stickmarkör. 
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Sockorna stickas från tån och upp. Fot och skaft stickas i det grövre garnet med de 
större stickorna, sedan byter man till de tunnare stickorna och stickar kanten med 
mönsterbården.  
Den höga sockan passar till Luddan Klassisk, Luddan Hög och Luddan Grissly.  
Pjäxsockan passar till Luddan Låg,  Luddan Bottin och Luddan After Ski och finns 
med två skaftlängder. 
Läs mer om de olika skomodellerna på https://winterlife.se/produkt-kategori/skor/. 
På pjäxsockorna viks kanten ner, motsvarande kant går givetvis även att göra på de 
högre sockorna, men tänk på att sticka skaftet längre  i så fall (lägg till 9 cm till den 
angivna skaftlängden). På samma sätt går det att göra skaftet kortare på sockorna 
utan nervik så att de passar till de lägre modellerna. 
 
Läs gärna igenom beskrivningen innan du börjar sticka! 
 
Ökningar: görs genom att tråden mellan två maskor plockas upp på vänster sticka 
och stickas vridet (så att det inte blir något hål). Är man petig blir sidorna lite olika om 
man inte vrider åt olika håll, jag brukar vrida mot mitten. Det viktigaste är att man är 
konsekvent.  
 
Vänsterlutande hoptagning: lyft en maska rätt, lyft en maska rätt, sätt tillbaka båda 
maskorna på vänster sticka och sticka ihop dem bakifrån (vridet). 
 
Tå  

Lägg med det grövre garnet och de grövre stickorna upp 16 maskor på två stickor (se 
nedan). Sticka ett varv och dela samtidigt upp maskorna på 4 stickor, OBS! på den 
andra stickan ligger maskorna vridna och måste stickas bakifrån för bästa resultat. 
Ökningar för tån: 

Sticka 1 & 3: Sticka 1 rät maska, öka 1 maska, sticka räta maskor stickan ut. 

Sticka 2 & 4: Sticka räta maskor tills 1 maska återstår, öka 1 maska, 1 rät maska. 

Öka vartannat varv till totalt 40 (44) maskor. 

 
Fot 

Fortsätt sticka rakt tills foten är 8 (10) centimeter kortare än önskad längd (mät foten 
du stickar till eller se tabell nedan).  

Sticka 1 & 2: Sticka resår enligt följande: 1 (2) räta, 2 aviga, *2 räta, 2 aviga*, 
upprepa *-* till 1 (2) maskor återstår, avsluta med 1 (2) räta. (På 
följande varv stickas räta maskor på räta och aviga på aviga.) 

Sticka 3 & 4:  Sticka räta maskor (fotens undersida). 

 
Kil 
Ökningsvarv: 

Sticka 1 & 2:  Sticka resår enligt ovan. 

Sticka 3:  Sticka 1 rät maska, öka 1 maska, sticka räta maskor stickan ut. 

Sticka 4: Sticka räta maskor tills 1 maska återstår, öka 1 maska, 1 rät maska. 

Öka vartannat varv till totalt 52 (58) maskor,  6 (7) ökningar/sida. 

https://winterlife.se/produkt-kategori/skor/
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Häl 

Sticka 1 & 2:  Sticka resår enligt ovan. 

Följande varv stickas fram och tillbaka på sticka 3 & 4 (+:et i nedanstående tabell 
motsvarar skarven mellan sticka 3 & 4, stickar du med magic loop kan en stickmarkör 
placerad här underlätta). 

Varv 1 (RS): Sticka 16 (18) + 6 räta maskor, öka 1 maska, 1 rät maska, vänd 

Varv 2 (AS) Gör ett omslag på höger sticka, sticka 8 + 6 aviga maskor, öka 1 
maska, 1 avig maska, vänd 

Varv 3 (RS): Gör ett omslag på höger sticka, sticka 8 + 4 räta maskor, öka 1 
maska, 1 rät maska, vänd 

Varv 4 (AS) Gör ett omslag på höger sticka, sticka 6 + 4 aviga maskor, öka 1 
maska, 1 avig maska, vänd 

Varv 5 (RS): Gör ett omslag på höger sticka, sticka 6 + 2 räta maskor, öka 1 
maska, 1 rät maska, vänd 

Varv 6 (AS) Gör ett omslag på höger sticka, sticka 4 + 2 aviga maskor, öka 1 
maska, 1 avig maska, vänd 

Varv 7 (RS): Gör ett omslag på höger sticka, sticka 4 räta maskor. Du skall nu vara 
mitt på hälen, mellan sticka 3 och 4. 

Varv 8 Sticka ett varv runt enligt följande: 
Sticka 4: *Sticka fram till nästa omslag, sticka detta rätt 

tillsammans med efterföljande maska*, upprepa *-* 
stickan ut, sticka de sista maskorna räta. 

Sticka 1 & 2:  Sticka resår enligt ovan. 
Sticka 3:  *Sticka fram till 1 maska före nästa omslag, gör en 

vänsterlutande hoptagning*, upprepa * stickan ut, 
sticka de sista maskorna räta, öka 1 maska. Du 
skall nu vara mitt på hälen, mellan sticka 3 och 4. 
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Förstärkt hällapp, Följande varv stickas fram och tillbaka på sticka 3 & 4. 

Varv 9 (RS): Sticka 9 (12) räta maskor, gör en vänsterlutande hoptagning, 
vänd. 

Varv 10 (AS): Lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet, *sticka 1 rät maska, 
lyft 1 maska med garnet framför arbetet (mot dej)*, upprepa *-* 
totalt 9 (12) gånger, sticka 1 rät maska och sticka 2 maskor avigt 
tillsammans, vänd. 

Varv 11 (RS): Lyft 1 maska avigt med garnet bakom arbetet, sticka 19 (25) räta 
maskor, gör en vänsterlutande hoptagning, vänd 

Upprepa varv 10 och 11 tills 42 (50) maskor återstår. Du skall nu vara i slutet av 
sticka 4. 

Sticka ett varv runt enligt följande: 
Sticka 1 & 2:  Sticka resår enligt ovan. 
Sticka 3:  Dam: sticka de två första maskorna rätt tillsammans, sticka *2 

aviga, 2 räta* upprepa *-* ytterligare 1 ggr, sticka 2 maskor avigt 
tillsammans. 
Herr: sticka de två första maskorna avigt tillsammans, sticka 1 
avig, *2 räta, 2 aviga* upprepa *-* ytterligare 1 ggr, 2 räta, 2 
maskor avigt tillsammans. 

Sticka 4: Dam: sticka 1 avig, *2 räta, 2 aviga*, upprepa *-* ytterligare 1 ggr, 
1 rät. = 40 (48) maskor. 
Herr: sticka 1 avig, *2 räta, 2 aviga*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr. 
= 40 (48) maskor. 

 

 
Skaft 

Sticka resår (*2 räta, 2 aviga*, se till att matcha mönstret mot föregående varv)  runt. 

Sticka till skaftet mäter (mät från hällappens övre kant) 
Pjäxsocka: 13 (14) cm (till Luddan Bottin/After Ski) alternativt 16 (18) cm (till Luddan 
Låg). 
Hög socka (utan nervik): 12 (15) cm. 
 

Hög socka: 

Byt till det tunnare garnet, färg 1, och de tunnare stickorna, sticka 1 avigt 
varv med dubbelt garn. 

På nästa varv räknas varje maskbåge som 1 maska = 80 (96) maskor. 

Fortsätt sticka med enkelt garn, sticka 1 rätt varv och minska 2 (1) 
maskor/sticka, 8 (4) maskor minskade, totalt 72 (90) maskor. 

 

 

Pjäxsocka: 

Vänd sockan ut och in, den nedvikta kanten stickas från avigsidan. 

Byt till det tunnare garnet, färg 1, och de tunnare stickorna, sticka 1 avigt 
varv med dubbelt garn. 

På nästa varv räknas varje maskbåge som 1 maska = 80 (96) maskor. 

Fortsätt sticka med enkelt garn, sticka 1 rätt varv och minska 2 (1) 
maskor/sticka, 8 (4) maskor minskade, totalt 72 (90) maskor. 

 

 

Sticka 1 rätt varv med färg 1. 
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Sticka mönster enligt diagrammet. 
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Färg 2.

Färg 1.  
Sticka 2 räta varv med färg 1, på den större storleken minskas 2 maskor på sista 
varvet, 72 (88) maskor. 

Sticka resår 2 räta, 2 aviga*, upprepa *-* varvet ut i 1,5 cm. 

Avmaska löst i resår. 
Förslag på avmaskning; sticka 2 maskor, för dessa tillbaka till vänstra stickan och 
sticka ihop dem bakifrån, *sticka 1 maska, för båda maskor från höger till vänster 
sticka och sticka ihop dem bakifrån* upprepa * - * tills alla maskor är slut, drag 
tråden genom sista maskan. 

Fäst alla trådar, tvätta sockorna och lägg/spänn ut dem för att torka. 

 
Lycka till! 

Maria 

 
Skostorlek Fotlängd (mm)  Skostorlek Fotlängd (mm) 

35 220 - 225  42 264 - 268 

36 228 - 230  43 269 - 274 

37 232 - 234  44 275 - 280 

38 235 - 240  45 284 - 291 

39 241 - 246  46 292 - 296 

40 247 - 252  47 300 - 305 

41 254 - 261    
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Uppläggning på två stickor 

 

Håll två stickor parallellt. Gör en löpögla 
av garnet och häng den på den bortre 
stickan (när man blir mer van räcker det 
att lägga garnet över bortre stickan). Den 
korta garnändan skall vara bortåt. 
 
Ta tag i garnet som vid korsuppläggning. 
 
För garnet som är på pekfingret mot dig, 
under båda stickorna, runt den närmre 
stickan och sedan ner emellan stickorna. 

 

För sedan garnet som är på tummen från 
dig, under båda stickorna, runt den bortre 
stickan och sedan ner emellan stickorna. 

 

Fortsätt att alternerande skapa maskor 
med garnet från pekfingret och tummen 
till önskat antal. Den sista maskan skall 
skapas på den närmsta stickan 

 

Vrid arbetet ett halvt varv (inte upp och 
ner) och börja sticka i den sist skapade 
maskan. 

 
 


