
Project liv-sockan

Detta mönster är skapat för Project Liv rf. Genom att köpa detta mönster bidrar du till 
deras arbete och trevligare sjukhusvistelser för långtidssjuka barn. Mönstret får inte 
kopieras eller användas för egen vinnings skull. Det är heller inte tillåtet att sticka 
sockorna till försäljning om intäkterna inte går till Project Liv rf. Du får däremot gärna 
använda dig av hashtaggen #projectlivsockan på Instagram. Märk gärna inlägget med 
@knitnita och @projectliv14 så vi kommer åt att se de sockor som skapas för föreningens 
arbete.



Design: Benita Stenlund 

Storlek: Dam (Herr)
Garn: Novita 7 bröder, Gjestal Janne eller 
motsvarande som ger en stickfasthet på ca 
22 m/10 cm
Garnåtgång:
ca 100 gram bottenfärg (bf) 
< 50 gram färg 1 
< 50 gram färg 2
Stickor: Strumpstickor nr 4 

Socka:
Lägg upp 48 (56) m med bf. Fördela maskorna på 4 stickor och sticka resår 2 rm, 2 am i 
3,5 (4) cm. Observera att sticka 1, dvs varvets början, bör vara det samma genom hela 
arbetet annars stämmer inte mönstret över foten med mönstret över skaftet.
Resten av sockan stickas i slätstickning. Sticka 1 (2) varv slätstickning och starta sedan 
diagram. 

Hälen: 
När diagrammet är slutstickat fortsätter du med bf och slätstickning fram och tillbaka över 
de 24 första maskorna för hällappen. När hällappen mäter ca 5 (5,5) cm stickas 
hälavmaskningar enligt följande:

Sticka på rätsidan tills 9 (10) m återstår på vänster st, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, 
sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd. Lyft 1:a m ostickad, sticka 6 (8) 
am, 2 am ihop, vänd. Lyft 1 m ostickad, sticka tills det återstår 8 (9) m på v, 1 öhpt, vänd. 
Fortsätt på samma sätt tills m i vardera sidan minskats bort och endast 8 (10) m återstår 
på mitten. 

Plocka upp 11 (14) m längs med vardera sidan av hällappen. Sticka ett varv med bf där du
stickar de upplockade maskorna i den bakre maskbågen. 

Fortsätt runt i bf med samtliga maskor och minska i sidan av sockan enligt följande:
De tre första maskorna efter maskorna ovanpå foten (sticka 1, dvs varvets början): Sticka 
1m, 1 öhpt. Sticka sedan till de tre sista maskorna före maskorna på ovansidan av foten 
(sticka 2), sticka 2 ihop, sticka 1m. Upprepa hoptagningarna vartannat varv tills du har 12 
(14) maskor på samtliga stickor.

Sticka enligt diagrammet. När diagrammet är färdigstickat, stickas vidare med bf i 2 (4) 
varv eller tills foten mäter ca 20 (24 cm). Nu börjar avmasknigarna för tån enligt följande:



Sticka 1 (varvets början) och 3: Sticka 1m, 1 öhpt
Sticka 2 och 4: Sticka tills 3 maskor återstår, sticka 2 ihop, sticka 1 m. 

Upprepa minskningarna vartannat varv 4 ggr, sedan varje varv tills 8 maskor återstår, 
sticka ihop alla maskor två och två = 4 maskor kvar. Klipp av tråden, sätt tråden på en 
stoppnål och drag den genom de resterande m, drag åt och fäst ordentligt.

Diagramförklaringar

 = bottenfärg

 = färg 1

 = färg 2


