
Bakvända sockor 
(Detta är mönster till en babysocka, men du förstorar enkelt till önskad storlek 

genom att öka antalet ökningar i tån, antalet varv mellan tå och häl  
samt hältungans bredd.) 

Lägg upp 8 m, fördela jämnt på 4 strumpstickor. Stickningen sker sedan runt 
över dessa fyra stickor, slätstickning. 

Varv 1: *1 rm, lyft garnet mellan 1:a och 2:a maskan och sticka denna nya maska 
vriden rät, 1 rm* Upprepa mellan tecknen, varvet ut. Du har nu 3+3+3+3 m. 

Varv 2: Sticka rm hela varvet. 

Varv 3:  *1 rm, lyft garnet mellan 1:a och 2:a maskan och sticka denna nya 
maska vriden rät, 2 rm, 2 rm, lyft garnet mellan maskorna och sticka vriden 
rät, 1 rm* Upprepa en gång till. Du har nu 4+4+4+4 m. 

Varv 4: Sticka rm hela varvet. 

Fortsätt ökningarna på detta sätt, i maskbågen mellan 1:a och 2:a m på första 
och tredje stickan och mellan nästsista och sista m på andra och fjärde stickan, 
vartannat varv tills du har 8+8+8+8=32 m totalt. Sticka sedan rätstickning i 18 
v, utan ökningar. På det nittonde varvet gör du en ökning i början på första 
stickan och en i slutet på andra stickan. Du ska nu ha 9+9+8+8=34 m. Sticka 
färdigt varvet men låt tredje och fjärde stickans maskor samlas på en sticka, 
så att du får en sticka fri.  

Sticka 6 rm på första stickan. Ta den lediga stickan och sticka de återstående 
3 m, plus de 3 första m på andra stickan. Dessa 6 m utgör ”hältungan”. Sticka 
slätstickning = rm på udda varv, am på jämna varv, i 7 varv till. Du är nu i 
slutet på ett avigt varv. Plocka upp 3 m längs sidan på hältungan (ungefär 1 m 
per 2 varv) och sticka dessa aviga. Sticka dessutom 1 m avigt från sidostickan 
(dvs första stickan) innan du vänder. Sticka de 10 m rätt, plocka upp 3 m längs 
andra sidan på hältungan och sticka dem rätt, plussa på med 1 m från 
sidostickan (dvs andra stickan) innan du vänder. *Sticka 12 am och minska 
genom att sticka de två sista m avigt tillsammans, sticka sedan 1 m avigt från 
första stickan innan du vänder. Sticka 12 rm, minska genom att lyfta 1 m, sticka 
1 rm och dra den lyfta över, sticka 1 rm från andra stickan, vänd*.  Upprepa 
mellan tecknen 2 ggr till. Sticka 12 am, 2 m avigt tillsammans och sticka de 
återstående 2 m från första stickan avigt, vänd. Sticka 13 rm, lyft 1 m, sticka 1 
rm, dra den lyfta m över, sticka de återstående 2 m från andra stickan rätt. 

Nu har du återigen 32 m totalt, fördelade på två stickor och du är mitt i ett 
varv. Sticka färdigt varvet, 16 rm och passa samtidigt på att fördela dem på 
två stickor - sticka tre och fyra. Sticka ett helt varv rm och fördela de första 
16 m på två stickor - sticka ett och två. Fortsätt sedan med resårstickning (t ex 
*2 rm, 2 am*) till önskad längd på sockans skaft. Maska av och fäst ändarna. 
Sticka den andra sockan på samma sätt. 


