
TÅGSOCKAN 

Det behövs 50 gram Alpaca -garn eller likadant och sockpinne 2 

½. 

Lägg upp 10 maskor på varje sticka, och sticka 12 varv resår 2 

avigt, 2 rätt. 

*sticka 4 varv avigt, 4 varv rätt, 4 varv avigt och 12 varv resår 

2x2.* Upprepa *_*. Sticka hälen med maskorna på sticka 1 och 4 

sammanlagt 12 varv. 

Dela maskorna så att du i mitten har 6 maskor och på bägge 

sidor 7 maskor och sticka hälhoptagningarna. Sticka först den 

ena sidans 7 maskor räta och mittpartiets 5 maskor, lyft nästa 

maska och sticka den första maskan på nästa sidoparti rät. Dra 

den lyfta maskan över sen stickade. 

Vänd arbetet. Lyft 1 maska avigt och stickade 4 mitterata av maskorna, den sista maskan stickas 

avigt ihop med den 1:sta maskan på nästa sidmaskor. 

Vänd arbetet och fortsätt dessa hoptagningar tills alla sidomaskor är slut. Plocka upp på båda 

sidor 7 nya maskor och sticka sockans raka del, (ovanpå foten) * 4 varv avigt med sticka 2 och 3 

och resten maskor stickas räta (sticka 1 och 4), 

4 varv rätt på hela varvet. *Upprepa *_* ännu 2 ggr. 

Sticka ännu 4 varv avigt på övre sidan och rätt på nedre sidan. 

Avsmaska nu tåspetsen enligt följande: 

Sticka 1 och 3: I slutet av stickan. Sticka tills 3 maskor återstår, sticka ihop de två följande 

maskorna, 1 rät maska. 

Sticka 2 och 4: I början på stickan. Sticka 1 maska, lyft följande maska, sticka nästa och drag 

den lyfta maskan över den stickade. När allt som allt 4 maskor återstår, tas garnet av och träs 2 

ggr genom maskorna. Fäst trådarna och ånga sockan lätt.  

 

 

Tågsockans historia: 

Kerttu Latvala från Vasa i början av år 1940 var på flykt undan kriget med sin dotter Terttu. 

Tågresan avbröts av skador på spåret orsakade av bombmingar. Mitt emot dem på tåget satt en 

pensionerad handarbetslärare. Hon tyckte synd om den lilla babyn, som inte hade några tossor 

på fötterna. Så hon sprättade upp sin handstickade, vita ylletröja och av garnet stickade hon 

sockor åt Terttu, medan spåret reparerades. 

  


