
Tågsocka  

Storlek 6 mån. Stickor nr 2,5-3  

Lägg upp 40 maskor, Fördela 10m/sticka 

Skaft: Sticka 12 varv med resårstickning.  2 rm, 2 am  

Fortsätt med *4 varv avigt. 4 varv rätt, 4 varv avigt, 12 varv resår* 

Upprepa mellan *_* en gång till (4 korvar med aviga maskor) 

Hälen: 

Sticka hälen med 20 maskor. (1: a och 4:e stickan) 

Sticka 12 varv slätstickning, lyft första maskan. 

Fördela maskorna i tanken med 6 maskor i mitten eller fördela dem 7–6-7m (på extra stickor) 

Sticka 12 m från rätsidan. Lyft 1 m och dra den lyfta m över den stickade. 

Vänd. Lyft första m, sticka 4 m avigt, 2m tillsammans avigt. Vänd. Lyft första m. Fortsätt på samma 

sätt fram och tillbaka tillde bara de 6 mittersta m återstår. Plocka upp 7 m på var sida om hällappen.  

 

Foten:  

Fortsätt att sticka med 10 m på alla stickor.  

På undersidan stickas slätstickning på sticka 1 och 4. På ovansidan sticka 2 och 3 stickas  

4 korvar (Sticka * 4 varv avigt på andra och tredje stickan, första och fjärde rätt. 4 varv alla m rätt * 

Upprepa *-* 2ggr) 

Sticka ännu 4 varv, avigt på ovansidan 4 rätt på undersidan 

Hoptagning 

I slutet av första och tredje stickan stickas tills 3 m återstår.  

Sticka 2 m rätt tillsammans, 1 m rätt  

I början av andra och fjärde stickan: 

Sticka 1 m lyft 1 m sticka 1 m och dra över den lyfta m 

Fortsätt så och då 4 m återstår dras garnet genom maskorna. Fäst garnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bakgrund: Året är 1939 och vinterkriget har börjat i Finland.Terttu L's mamma Kerttu L har med sin baby. Tåget 

kommer inte så långt .....rälsen har träffats av bomber..Mittemot Kerttu sitter en en pensionerad 

handarbetslärarinna som tycker synd om den lilla flickan som inte har några sockor på fötterna. Hon börjar att 

repa upp sin egen kofta och stickar små sockor till den lilla babyn. 

 

 


