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Gamla stan-sockar 
 
Storlek: Dam, strl 37-39. 
Garn: Raggsocksgarn från Borgs Vävgarner (eller annat raggsocksgarn med samma 
grovlek). 
Stickor: 4,5 mm på strumpstickor. 
Masktäthet: 17 maskor på st 4,5 = 10 cm.  
Förkortningar: m = maska, r = rät, a = avig, 2r tills = 2 maskor stickas ihop räta, ssk 
(slip slip knit) = Lyft 2 maskor som för att stickas räta, en i taget. För in vänster sticka i 
de båda lyfta maskorna, framför höger sticka, och sticka ihop dem rätt.  
 
Beskrivning 

Skaft 
Lägg på strumpstickor nr 4,5 upp 44 m och fördela 11 m på varje sticka. Sticka resår 2r 
2a i 20 cm.  
Indela sockornas maskor i två sektioner:  
22 maskor som ska bli häl och sula (= maskorna på strumpsticka 1 & 4),  
och 22 maskor som blir sockans ovansida (= maskorna på strumpsticka 2 & 3).  
Fördela maskorna så att det är 2 räta maskor i mitten av sockans 
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ovansida. Dvs maska nr 11 och 12 av ovansidans 22 maskor ska vara räta.  

Häl 
Sticka slätst fram och tillbaka över de 22 hälmaskorna. På alla varv stickas sista maskan 
avigt och första maskan lyfts rät. Sticka tills hälkappan är ca 5 cm.  
Nu är det dags att göra själva hälen. Börja från rätsidan: 
Sticka 12 m, 2r tills, 1r, vänd. 
Lyft 1:a m rät, st 4 m avigt, 2a tills, 1a, vänd. 
Fortsätt så och gör ”2r tills” alt. ”2a tills” över hålen som bildas på varje varv, tills 
ytterkanten nås.  

Hälkilen 
Fortsätt nu att sticka på rundvarv från rätsidan. 
Sticka upp de ”maskor” som bildats längs hälkappans kant (när första m lyftes och sista 
m stickades avig). Sticka upp lika många maskor på båda sidor om hälkappan.  
 
Arrangera maskorna i två sektioner igen:  
Sulan = 22 av hälens mittersta maskor.  
Sockans överdel = alla övriga maskor.  
Gör ihoptagningar vid mittmaskorna på sockans överdel så här:  
Över de två sista maskorna på strumpsticka 2: 2r tills.  
Över de första två maskorna på strumpsticka 3: ssk.  
Fortsätt med dessa minskningar på vartannat varv tills det återigen finns 22 m på 
sockans överdel (dvs totalt 44 maskor).  

Fot 
För att fortsätta få de två mittmaskorna markerade så fortsätter minskningarna på 
samma sätt på vartannat varv. Men för att behålla antalet maskor så skapas 1 ny maska i 
var sida av sockans ovansida på vartannat varv. Gör detta genom att plocka upp och 
sticka tråden mellan två maskor vriden i början av strumpsticka 2 och i slutet av 
strumpsticka 3. När det återstår 5 cm av foten (alternativt ca 14 cm mätt från där 
hälkilens kantmaskor plockats upp) börjar minskningarna för tån. 

Tå 
På sockans överdel: Fortsätt minska vid mittmaskorna vartannat varv.  
Samtidigt minskas på sockans sula så här:  
På strumpsticka 1, över de två sista maskorna: 2r tills.  
På strumpsticka 4, över de två första maskorna: ssk.  
När totalt 24 maskor återstår minskas på varje varv tills 8 maskor är kvar.  
Tag av garnet och sy ihop de 8 öppna maskorna med ”Kitchener stitch”.  
 


