Finska tågsockar stickat med Iloyarns alpackagarn.
Dessa finska tågsockar är underbart söta och populära bland småbarnsmammor i Finland eftersom
de sitter så bra på små fötter. Eva Holmström har stickat upp dessa söta sockar i Iloyarns
alpackagarn och berättar att det finns en väldigt fin historia kring dessa sockor. Här kommer
historien om de finska tågsockorna:
”Året är 1939 och finska Vinterkriget har börjat. Bomberna faller över Vasa. En ung kvinna vid namn,
Kerttu bestämmer sig för att fly med sin två månader gamla dotter i famnen. På tåget sitter de mitt
emot en kvinna i en stickad kofta. Tåget börjar gå men stannar tvärt efter en stund. Konduktören
försöker lugna passagerarna med att rälsen träffats av bomber och att tåget måste vänta på denna
plats tills rälsen är lagad. Ingenstans kommer de.
Den äldre kvinnan berättar för Kerttu att hon är pensionerad handarbetslärarinna.
Sen säjer hon: -Det är synd om flickan som inte har några sockor på fötterna!
Hon tar av sig sin kofta och börjar resolut repa upp den och stickar sedan snabbt ett par sockor till
flickan.
Kerttu och hennes numera vuxna dotter Terttu har de ursprungliga sockorna kvar och har själva
stickat hundratals. ”

Garn: Iloyarn alpacka 3/11 50 g=183 m
Garnåtgång: Storlek ca 4-10 månader, ett nystan räcker till två par.
För större strumpor, öka maskantalet.
Stickor: strumpstickor nr 2,5 eller nr 3 beroende på hur hårt du stickar och hur täta eller lösa du vill
att sockorna ska bli
Tips: Att lägga upp med en färg och sticka resten i en annan blir ofta fint!

Mönster:
Lägg upp 40 maskor. Gärna med estonisk uppläggning som gör kanten mer elastisk. Sök på you tube,
där finns många bra videos. Har du en gång lärt dig, vill du inte längre använda något annat till
strumpor.
Sticka resår: 1 maska rätt, 1 maska avigt i 12 varv.
Sticka 4 varv avigt, 4 varv rätt och 4 varv avigt (blir rälsen).
Sedan 12 varv resår som tidigare.
Rälsen upprepas dvs : 4 varv avigt, 4 varv rätt och 4 varv avigt.
Avsluta skaftet med 10 varv resår.
Sticka hälen på sticka 1 och 4, rätt, fram och tillbaka, sammanlagt 20 maskor i 3 cm, avsluta med
avigt varv. Sticka 12 maskor, lyft en maska, sticka en maska, dra den lyfta maskan över den stickade
(brukar kallas ödhpt) sticka en maska. Du har nu 5 maskor kvar på stickan. Vänd arbetet.
Lyft den första maskan. Sticka 5 maskor. Sticka samman 2 maskor, sticka en maska. Du har nu 5
maskor kvar kvar på stickan Vänd arbetet.
Upprepa dessa två varv varje gång du kommer fram till ett mellanrum på stickan. På den räta sidan
lyfter du den sista maskan innan mellanrummet och stickar nästa maska och drar den lyfta maskan
över den stickade. Sticka en rät maska vänd. På den aviga sidan stickar du samman den sista maskan
innan mellanrummet med den första efter mellanrummet och stickar en maska till. Fortsätt så här så
till sist är alla maskor efter mellanrummen tagna och du har 12 maskor utan mellanrum kvar på
stickan.
Nu är det dags att göra hälens sidor. Plocka upp ca 6 maskor på varje sida. Sticka räta maskor på
hälens undersida (sticka 1 o 4) och aviga på sticka 2 o 3, hälens ovansida de första 4 varven, en ny
”räls ska stickas. På andra varvet börjar minskningen av hälens maskor. På sticka ett; sticka en
maska, lyft en maska, sticka en, drag den lyfta maskan över den stickade (1 ödhpt) sticka resten av
stickans maskor. På sticka 4: sticka tills tre maskor kvar. Sticka samman 2 maskor. Sticka en maska
och fortsätt med det aviga varvet på strumpans ovansida. Fortsätt minskningarna tills det är 10
maskor kvar på varje sticka. Efter 4 aviga varv på ovansidan stickas 4 räta varv.
På sticka 2 o 3 stickas hela tiden räta maskor. På ovansidan stickas ytterligare 3 ”korvar” med aviga
varv. Efter ett rätt varv börjar minskningen för tårna. På sticka 1 och 3: sticka en maska, lyft en,
sticka en, dra den lyfta maskan över den stickade (ödhpt igen!) på sticka 2 och 4, sticka tills 3 maskor
kvar; sticka två maskor tillsammans. Sticka ytterligare en. Fortsätt så varje varv tills det återstår 8
maskor. Klipp av garnet och trä det igenom maskorna och fäst väl på insidan.
Dags för nästa!
Fäst uppläggningstrådarna fint så att ev ”hål” i starten sys samman.
Klara att använda för små fötter! Sitter väldigt bra på intygar även svenska mammor.

