Finland Babysocka

Garn: Gjestal Maija (50 g = 130 m) tai Nordia Vilma (100 g = 260 m) Garnåtgång: Vit ca 25 g, blå ca 10 g.
Stickor: Strumpstickor 3mm eller enligt handlag.
Ökning: Öka genom att ta upp tråden mellan 2 maskor som ett omslag och sticka omslaget vridet.
Skaft: lägg upp 36 maskor och fördela jämnt på fyra stickor (9 m per sticka). Sticka resår *2 r, 2a* i 7 varv.
Byt till blått och sticka slätstickning. Öka på följande varv en maska i slutet på varje sticka, arbetet har nu
sammanlagt 40 m. Sticka slätstickning i blått ännu två varv. Sticka i två färger enligt diagrammet (läs
diagrammet från höger till vänster). Diagrammet upprepas i
sammanlagt fem gånger. Efter diagrammet stickas ännu fyra
varv i blått. Byt till vit färg och sticka ett varv slätstickning.
Sticka sedan resår (2r, 2a) och minska samtidigt 1m i slutet på
varje sticka. Sticka ännu 6 varv resår.
Häl: Sticka följande varvs första sticka rät, vänd och sticka
avigt på sticka 1 och 4 = sammanlagt 18 maskor. Sticka
slätstickning fram och tillbaka på dessa stickor i 14 varv, lyft
alltid varvets första maska ostickad.
Hälintagning: Sticka tills det är 7 maskor kvar, lyft en, sticka en, dra den lyfta maskan över den stickade.
Vänd arbetet. Lyft första maskan ostickad, sticka 4 m och sticka 2 m ihop avigt. Vänd. Lyft den första
maskat på varje varv. Fortsätt lika tills sidomaskorna tagit slut.
Fortsätt nu att sticka på alla fyra stickor.
Hällapp: Plocka upp 8 maskor från hällappens ena sida, sticka maskorna på sticka 2 och 3. Plocka upp 8
maskor på hällappens andra sida och sticka resten av maskorna på varvet. Det sammanlagda maskantalet
är nu 42 maskor.
Kil: Sticka tills du har 2 m kvar på sticka 1, sticka ihop 2 m rätt. Sticka alla maskor räta på sticka 2 och 3. Lyft
första maskan på sticka 4, sticka 1 m och dra den lyfta maskan över den stickade, sticka resten av maskorna
räta. Fortsätt så här tills du har 9 maskor på alla stickor.
Fot: Sticka tills foten mäter ca 8 cm. Maska nu av för tån enligt följande: i slutet på sticka 1 och 3 stickas 2
räta maskor ihop, i början på sticka 2 och 4 lyft en maska, sticka 1, dra den lyfta maskan över den stickade
maskan. Minska så tills det finns 2 maskor kvar på varje sticka. Klipp av garnet och dra igenom de
kvarvarande maskorna. Fäst garnändorna.

