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Dessa strumpor är designade att hålla fötterna så varma som möjligt, även när du behöver stå 
stadigt. Det spelar ingen roll om du tränar pilates, yoga eller låter dig förföras av jazzmusikens 
rytmer i ett enastående pass jazzbalett.

Make Me RainbowsDesign: Nanna Gudmand-Høyer

STORLEKAR
35-38 (39-42)

STICKFASTHET 
20 maskor och 32 varv slätstickning med dubbelt garn 
på stickor 4 mm = 10 x 10 cm.

Stickstorleken är endast vägledande. 
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, 
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare 
sticka.

 

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A: 10 (10) g Arwetta färg 334 (Light Blush) 
Färg B: 10 (10) g Arwetta färg 361 (Madeira Rose) 
Färg C: 10 (10) g Arwetta färg 198 (Tangerine) 
Färg D: 10 (10) g Arwetta färg 254 (Coral) 
Färg E: 10 (10) g Arwetta färg 135 (Straw) 
Färg F: 10 (10) g Arwetta färg 243 (Basswood Green) 
Färg G: 10 (10) g Arwetta färg 340 (Ice Blue)
Färg H: 10 (10) g Arwetta färg 266 (Misty Lagoon)

(Det räcker med 60 (70) g garn om du stickar dina 
sockor i en färg.)

Hela arbetet stickas med dubbelt garn.

Strumpstickor 4 mm 
Stickmarkör (som visar varvets början)
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Teknik
SPECIELLA TEKNIKER

Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som 
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter 
på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån och 
dra åt så att det bildas en maska. 
Upprepa till önskat antal maskor.

Arbetsgång
Strumporna stickas runt på strumpstickor, nerifrån 
och upp.

Beskrivning
Lägg med färg A upp 36 (40) maskor. 

Sammanfoga för att sticka runt och sätt vid behov ut en 
markör som visar varvets början.

Varv 1: 1 avig, *2 räta, 2 aviga*, upprepa * - * till 
3 maskor återstår, 2 räta, 1 avig. 

Sticka ytterligare 10 (12) varv resår som maskorna 
visar (rät maska på rät, avig maska på avig).

Byt till färg B och sticka 11 (13) varv resår.

Nästa varv: Sticka resår till 8 (10) maskor före varvets 
slut. 

Avmaska de följande 15 (19) maskorna, ta av färg B.

Fortsätt sticka med färg C.

Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans, sticka 
resår som maskorna visar fram till de avmaskade 
maskorna, lägg med enkel uppläggning upp 8 (10) 
maskor, sätt (tillbaka) en markör som visar varvets 
början, lägg upp ytterligare 8 (10) maskor, sticka resår 
till markören för varvets början.

Nästa varv: 1 avig, *2 räta, 2 aviga*, upprepa * - * 
till 3 maskor återstår, 2 räta, 1 avig. 

Sticka ytterligare 10 (12) varv resår med färg C.

Fortsätt sticka ränder med 12 (14) varv resår i färgerna 
D, E, F och G.

Byt till färg H. 

Sticka 11 (13) varv resår. 

Avmaska, mycket löst, i resår (rät maska på rät, avig 
maska på avig).

Sticka den andra sockan på samma sätt.

MONTERING
Fäst alla trådändor.
Tvätta sockorna enligt tvättinstruktionen på banderol-
len, låt torka plant på en handduk. 


