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Mormors 
raggsockor

Dessa raggsockor är en modifierad variant av den allra första 
sockmodell jag lärde mig att sticka. Det var min mormor Greta 
som visade hur jag skulle göra, och tack och lov skrev hon också 
ned ”receptet” till mig. Jag har fortfarande kvar lappen i tryggt 

förvar. Mormor stickade alltid sina sockor parallellt, med hjälp av 
två uppsättningar strumpstickor. Först det ena skaftet, sedan det 
andra och så vidare. Väldigt klokt – för då slipper man drabbas av 
”second sock syndrome”, som det kallas när socka nummer två 
förblir ostickad. Längtar du efter att förse dig själv eller någon i 

din närhet med ett par klassiska raggsockor? I så fall skulle jag bli 
glad om du ville testa det här mönstret. Jag tycker nämligen att 

hälen är så finurlig – hoppas att du också gör det!

storleK:  22/24 (25/27) 28/30 
(31/33) 34/36 (37/39) 40/42 
(43/45)

socKAns längd:  16 (18)  
20 (22) 24 (25) 26 (28) cm 

socKAns omKrets:  18  
(18) 18 (20) 20 (20) 22  
(24) cm

gArn:  Hosuband (80 % isländsk 
ull, 20 % polyamid, ca 100 g 
= 133 m) 

gArnåtgång:  100 (100) 100 

(200) 200 (200) 200 (200) g 
light grey (nr 21603, sockorna 
till vänster) eller grey/white 
(nr 21607, sockorna till höger)

mAsKtäthet:  20 m × 28 v  
= 10 cm × 10 cm i slätstick-
ning på sticka 3,5 mm

strumpsticKor:  3,5 mm 
KonstruKtion:  Sockorna 

stickas från skaftet och ned, 
med mormors raggsockshäl, 
se sidan 193.

FörKlAringAr:  lyFt 1 rm  
=  Flytta 1 m från vänster 
sticka till höger sticka som 
om du skulle sticka den  
rät (med garnet bakom 
arbetet).

lyFt 1 Am:  Flytta 1 m från 
vänster sticka till höger sticka 
som om du skulle sticka den 
avig (med garnet framför 
arbetet).
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SKAFT

Med strumpstickor 3,5 mm: Lägg upp 36 (36) 
36 (40) 40 (40) 44 (48) m och fördela dem 
jämnt över 4 stickor. 

Sticka resår (2 am, 2 rm) till dess att skaftet 
mäter 10 (12) 12 (12) 13 (15) 15 (16) cm, eller 
önskad längd.

HÄLKAPPA

Lyft alltid första maskan på varje varv som 
om den skulle stickas rät. Sticka hälkappan 
och hälen fram och tillbaka på sticka 1 och 
2 = 18 (18) 18 (20) 20 (20) 22 (24) m.

Sticka 10 (12) 14 (14) 16 (18) 18 (20) varv i 
slätstickning (räta maskor vartannat varv 
och aviga maskor vartannat) fram och till-
baka. Sista varvet ska vara på avig sidan.

HÄL

Varv 1: Räta maskor. 
Varv 2: 9 (9) 9 (10) 10 (10) 11 (12) am, 2 am,  

2 am tills, 1 am, vänd.

Varv 3: Lyft 1 rm, 3 rm, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm, 
vänd.

Varv 4: Lyft 1 am, 3 am, 3 am, 2 am tills (över 
hålet), 1 am, vänd.

Varv 5: Lyft 1 rm, 4 rm, 3 rm, 2 rm tills  
(över hålet), 1 rm, vänd.

Varv 6: Lyft 1 am, 4 am, 4 am, 2 am tills, 1 am, 
vänd.

Varv 7: Lyft 1 rm, 5 rm, 4 rm, 2 rm tills, 1 rm, 
vänd.

Storlek 31/33, 34/36, 37/39, 40/42 och 43/45:
Varv 8; lyft 1 am, 5 am, 5 am, 2 am tills, 1 am, 

vänd.
Varv 9: Lyft 1 rm, 6 rm, 5 rm, 2 rm tills, 1 rm, 

vänd.
Storlek 40/42 och 43/45: Varv 10; lyft 1 am,  

6 am, 6 am, 2 am tills, 1 am, vänd.
Varv 11: Lyft 1 rm, 7 rm, 6 rm, 2 rm tills, 1 rm, 

vänd.
Storlek 43/45: varv 12; lyft 1 am, 7 am, 7 am,  

2 am tills, 1 am, vänd.
Varv 13: Lyft 1 rm, 8 rm, 7 rm, 2 rm tills, 1 rm, 

vänd.
Samtliga storlekar: Fortsätt att sticka fram 

och tillbaka och plocka samtidigt upp  
maskor. Upplockningsvarv 1: sticka räta 
maskor och plocka sedan upp 6 (7) 8 (8) 9 
(10) 10 (12) nya maskor i sidan = 12 (13) 14 
(15) 16 (17) 18 (21) m på stickan, vänd.

Upplockningsvarv 2: Sticka tillbaka med aviga 
maskor och plocka sedan upp 6 (7) 8 (8) 9 
(10) 10 (12) nya maskor i sidan genom att 
sticka ned stickan från rätsidan och hämta 
upp tråden från avigsidan = 12 (13) 14 (15) 
16 (17) 18 (21) m på stickan.

Återgå till rundstickning och sticka 1 varv rm 
= 42 (44) 46 (50) 52 (54) 58 (66) m.

Minska för hälen: varv 1; 9 (10) 11 (12) 13 (14) 
15 (18) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 
2 rm tills, 27 (28) 29 (32) 33 (34) 37 (42) rm.

Varv 2–3: Räta maskor.
Varv 4: 8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 (17) rm, 2 rm 
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tills i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, 26  
(27) 28 (31) 32 (33) 36 (41) rm.

Varv 5–6: Räta maskor.
Varv 7: 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (16) rm, 2 rm tills 

i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, 25 (26) 27 
(30) 31 (32) 35 (40) rm.

Storlek 25/27, 28/30, 31/33, 34/36, 37/39, 40/42 
och 43/45: varv 8; räta maskor.

Varv 9: - (7) 8 (9) 10 (11) 12 (15) rm, 2 rm tills 
i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, - (25) 26 
(29) 30 (31) 34 (39) rm.

Storlek 28/30, 31/33, 34/36, 37/39, 40/42 och 
43/45: Varv 10; räta maskor.

Varv 11: - (-) 7 (8) 9 (10) 11 (14) rm, 2 rm tills  
i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, - (-) 25 
(28) 29 (30) 33 (38) rm.

Storlek 34/36, 37/39, 40/42 och 43/45:  
Varv 12; räta maskor.

Varv 13: - (-) - (-) 8 (9) 10 (13) rm, 2 rm tills  
i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, - (-) - (-) 
28 (29) 32 (37) rm.

Storlek 37/39, 40/42 och 43/45: Varv 14; räta 
maskor. 

Varv 15: - (-) - (-) - (8) 9 (12) rm, 2 rm tills  
i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, - (-) - (-)  
- (28) 31 (36) rm.

Storlek 43/45: Varv 16; räta maskor. 
Varv 17: - (-) - (-) - (-) - (11) rm, 2 rm tills  

i bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, - (-) - (-)  
- (-) - (35) rm.

Varv 18: räta maskor. 
Varv 19: - (-) - (-) - (-) - (10) rm, 2 rm tills i 

bakre mb, 1 rm, 1 rm, 2 rm tills, - (-) - (-) - 
(-) - (34) rm.

Nu har du åter samma maskantal på stickorna 
= 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (48) m.

FOT

Sticka till dess att foten mäter 10,5 (12,5)  
14,5 (16) 18 (19) 20 (21) cm.

TÅ

Nu börjar minskning för tån. 
Varv 1: 33 (33) 33 (37) 37 (37) 41 (45) rm, 2 rm 

tills, 1 rm. 
Varv 2: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den 

lyfta maskan över den stickade. Sticka till 
dess att 3 m återstår på sticka 2, 2 rm tills,  
1 rm. Sticka 3: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm 
och dra den lyfta maskan över den stickade. 
Sticka rm varvet ut = 32 (32) 32 (36) 36 (36) 
40 (44) m.

Varv 3: 29 (29) 29 (33) 33 (33) 37 (41) rm, 2 rm 
tills, 1 rm.

Varv 4: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den 
lyfta maskan över den stickade. Sticka till 
dess att 3 m återstår på sticka 2, 2 rm tills,  
1 rm. Sticka 3: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm 
och dra den lyfta maskan över den stickade. 
Sticka rm varvet ut = 28 (28) 28 (32) 32 (32) 
36 (40) m.

Varv 5: 25 (25) 25 (29) 29 (29) 33 (37) rm, 2 rm 
tills, 1 rm.

Varv 6: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den 
lyfta maskan över den stickade. Sticka till 
dess att 3 m återstår på sticka 2, 2 rm tills,  
1 rm. Sticka 3: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och  
dra den lyfta maskan över den stickade. 
Sticka rm varvet ut = 24 (24) 24 (28) 28 (28)  
32 (36) m.

Varv 7: 21 (21) 21 (25) 25 (25) 29 (33) rm, 2 rm 
tills, 1 rm.

Varv 8: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den 
lyfta maskan över den stickade. Sticka till 
dess att 3 m återstår på sticka 2, 2 rm tills,  
1 rm. Sticka 3: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm 
och dra den lyfta maskan över den stickade. 
Sticka rm varvet ut = 20 (20) 20 (24) 24 
(24) 28 (32) m.

Fortsätt att minska på samma sätt till dess 
att 8 m återstår på stickorna. Dra tråden 
igenom de 8 sista maskorna och ta av garnet. 
Fäst lösa trådar. Sticka en socka till.
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