
Surfarsockar (Stitch surfer)
En socka man stickar av 
två färger, förslagsvis av 
ett enfärgat och ett 
självrandat garn.
Det blir ingen höger- och 
vänstersocka utan man 
kan själv välja om man 
vill ha det enfärgade i 
mitten eller på sidorna.

Sockarna stickas runt 
med intarsia-teknik. 
Varje varv stickas i två 
steg: Den första färgen 
stickas fram till 
färgskiftningen, sedan 
vrider man garnerna om 
varandra och den andra 
färgen stickas runt till 
slutet av varvet. Där 
lyfter man av första 
maskan på varvet, 
lägger tråden om den, 
lyfter tillbaka den och 
fortsätter avigt till 
färgskiftningen, där 
byter man till den första 
färgen och fortsätter 
avigt till början av 
varvet.

Färdiga mått
Storlek: S [M] L
Omkrets (ca): 21,5 [24] 26,5 cm (8.5 [9.5] 10.5 tum)
Fotlängd: Justerbar efter önskemål
Benlängd: Justerbar efter önskemål

Garn: Sockgarn i två färger, gärna två som kontrasterar bra.
Designern har använt ”Biscotte & Cie - Felix [80% superwash merino, 20% nylon; 384 m, 1 
nystan av vardera. Jag använde Svarta Fåret Frost och Fame, ca 50 g av vardera.

Stickstorlek: 2,5 mm strumpstickor eller rundsticka för att använda Magic-Loop



Sockarna stickas runt med hjälp av intarsia-teknik. När du byter garn vrid dem om 
varandra och dra åt så det inte blir hål. Se bilden nedanför:

Beskrivning
MC (main colour) = huvudfärg
CC (contrast colour) = kontrastfärg
kfb (knit front and back) = sticka i både främre och bakre maskbågen (det ökas en maska)
rm = räta maskor
am = aviga maskor
w&t (wrap & turn) = lägg garnet om den första maskan på varvet (lyft av maskan, lägg 
garnet om den och lyft tillbaka den) och vänd.
KRL = Sticka höger lyft. Stick in högerstickan i maskan på varvet nedanför på vänster 
sticka. Lyft upp den på vänster sticka. Sticka den genom främre maskbågen.
PRL = Avigt höger lyft. Stick in högerstickan i maskan på varvet nedanför på vänster 
sticka. Lyft upp den på vänster sticka. Sticka den avigt genom främre maskbågen.

Första sockan
Tå
Med MC, lägg upp med hjälp av ”Judy´s Magic Cast on” 32 maskor - 16 maskor för 
ovansidan och lika många för sulan på två stickor (eller på vardera av stickorna på en 
rundsticka för Magic Loop) 



Första varvet: Sticka ett helt varv, samt de första 8 maskorna på nästa varv. Då är du i 
mitten av sulan och varvet börjar räknas härifrån.

Om du använder Magic Loop så är de 8 första och sista maskorna på varvet sulan och de 
16 i mitten ovansidan. Om du använder strumpstickor så fördela maskorna så att du har 8 
på varje sticka, eller om du vill kan du ha ovansidans 16 maskor på en sticka. 

Att notera: När du ansluter CC börja gärna i början av en rand.

Varv 1 [rätsida]: Med MC: 6rm, kfb, 2rm, kfb, 6rm. Släpp MC och anslut CC, 6rm, kfb, 2rm, 
kfb, 6rm, w&t. (ökning med 4 maskor)

Varv 2 [avigsida]: Med CC: 18am, Släpp CC, 18am med MC. Vänd arbetet.

Varv 3 [rätsida]: Med MC: lyft första maskan, sticka räta till 2 maskor före slutet av sulan, 
kfb, 2rm, kfb, sticka till och med den sista MC-maskan. Släpp MC och sticka med CC till 2 
maskor före slutet av ovansidan, kfb, 2rm, kfb, sticka till slutet av varvet (då är du i mitten 
av sulan), w&t. 

Varv 4 [avigsidan]: Med CC sticka alla CC-maskor avigt. Släpp CC och fortsätt avigt med 
MC. Vänd arbetet.

Upprepa varv 3 och 4 tills du har 60 [64] 68 maskor

Foten

Surfa vänster: 
Varv 1 [rätsida]: Med MC: lyft första maskan, kfb, sticka räta tills det är 3 maskor kvar av 
MC, sticka ihop 2, 1rm. Släpp MC och sticka med CC: 1rm, kfb, sticka tills det är 3 CC 
maskor kvar, sticka ihop 2, 1rm, w&t.

Varv 2 [avigsida]: Sticka alla CC-maskor avigt med CC. Släpp CC och fortsätt sticka avigt 
med MC till slutet av varvet. Vänd arbetet.

Upprepa varv 1 och 2 tills det är 5 MC-maskor kvar på ovansidan.

Sluta surfa:
Varv 1 [rätsida]: Med MC: lyft första maskan, sticka alla MC-maskor. Släpp MC och sticka 
alla CC-maskor med CC, w&t.

Varv 2 [avigsida]: Sticka alla CC-maskor avigt med CC. Släpp CC och fortsätt sticka avigt 
med MC till slutet av varvet. Vänd arbetet.

Upprepa varv 1 och 2 en gång till.

Surfa åt höger:
Varv 1 [rätsida]: Med MC: lyft första maskan, sticka ihop två maskor i bakre maskbågarna, 
sticka räta tills det är 2 maskor kvar av MC, kfb, 1rm. Släpp MC och sticka med CC: 1rm, 
sticka ihop två maskor i bakre maskbågarna, sticka tills det är 2 CC-maskor kvar, kfb, 1rm, 
w&t.



Varv 2 [avigsida]: Sticka alla CC-maskor avigt med CC. Släpp CC och fortsätt sticka avigt 
med MC till slutet av varvet. Vänd arbetet.

Upprepa varv 1 och 2 tills det är 5 MC-maskor på sulan.

Gör en ”Sluta surfa”-del

Fortsätt på det har sättet:
Surfa vänster
Sluta surfa
Surfa höger
Sluta surfa

När foten är ca 5 cm kortare än önskad längd, börja med hälen. Stanna efter ett avigt varv.

Hälen
Hälen görs fram och tillbaka med MC.

Häl-början varv 1 [rätsida]: sticka räta över hela varvet, vänd
Häl-början varv 2 [avigsida]: sticka avigt över 30 [32] 34 maskor, vänd

Varv 1 [rätsida]: 29 [31] 33 räta, vänd.
Varv 2 [avigsida]: lyft 1 maska, 27 [29] 31 aviga, vänd.
Varv 3 [rätsida]: lyft 1 maska, 26 [28] 30 räta, vänd.
Varv 4 [avigsida]: lyft 1 maska, 25 [27] 29 aviga, vänd.
Varv 5 [rätsida]: lyft 1 maska, 24 [26] 28 räta, vänd.
Varv 6 [avigsida]: lyft 1 maska, 23 [25] 27 aviga, vänd.
Varv 7 [rätsida]: lyft 1 maska, 22 [24] 26 räta, vänd.
Varv 8 [avigsida]: lyft 1 maska, 21 [23] 25 aviga, vänd.
Varv 9 [rätsida]: lyft 1 maska, 20 [22] 24 räta, vänd.
Varv 10 [avigsida]: lyft 1 maska, 19 [21] 23 aviga, vänd.
Varv 11 [rätsida]: lyft 1 maska, 18 [20] 22 räta, vänd.
Varv 12 [avigsida]: lyft 1 maska, 17 [19] 21 aviga, vänd.
Varv 13 [rätsida]: lyft 1 maska, 16 [18] 20 räta, vänd.
Varv 14 [avigsida]: lyft 1 maska, 15 [17] 19 aviga, vänd.

(om man vill kan man fortsätta minskningarna en eller två omgångar extra, men kom ihåg 
det när du nu börjar ”plocka upp” maskor från sidorna, det blir en eller två extra omgångar 
där också)

Varv 15 [rätsida]: lyft 1 maska, 14 [16] 18 räta, sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen, 
KRL, vänd.
Varv 16 [avigsida]: lyft 1 maska, 15 [17] 19 aviga, sticka 2 avigt tillsammans, PRL, vänd.
Varv 17 [rätsida]: lyft 1 maska, 16 [18] 20 räta, Sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen, 
KRL, vänd.
Varv 18 [avigsida]: lyft 1 maska, 17 [19] 21 aviga, sticka 2 avigt tillsammans, PRL, vänd.
Varv 19 [rätsida]: lyft 1 maska, 18 [20] 22 räta, Sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen, 
KRL, vänd.
Varv 20 [avigsida]: lyft 1 maska, 19 [21] 23 aviga, sticka 2 avigt tillsammans, PRL, vänd.
Varv 21 [rätsida]: lyft 1 maska, 20 [22] 24 räta, Sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen, 
KRL, vänd.
Varv 22 [avigsida]: lyft 1 maska, 21 [23] 25 aviga, sticka 2 avigt tillsammans, PRL, vänd.



Varv 23 [rätsida]: lyft 1 maska, 22 [24] 26 räta, Sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen, 
KRL, vänd.
Varv 24 [avigsida]: lyft 1 maska, 23 [25] 27 aviga, sticka 2 avigt tillsammans, PRL, vänd.
Varv 25 [rätsida]: lyft 1 maska, 24 [26] 28 räta, Sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen, 
KRL, vänd.
Varv 26 [avigsida]: lyft 1 maska, 25 [27] 29 aviga, sticka 2 avigt tillsammans, PRL, vänd.
Varv 27 [rätsida]: lyft 1 maska, 26 [28] 30 räta, Sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen, 
KRL, vänd.
Varv 28 [avigsida]: lyft 1 maska, 27 [29] 31 aviga, sticka 2 avigt tillsammans, PRL, vänd.

Då har du rätsidan mot dig

Fortsätt sticka runt: Sticka med MC över hälmaskorna fram till varvets början.

Ben
Gör på samma sätt som för foten (Surfa vänster, Sluta surfa, Surfa höger, Sluta surfa osv), 
tills benet är 23 cm från botten av hälen (eller så långt ben du vill ha)

Mudd
Varv 1 [rätsida]: Med MC: lyft första maskan med garnet på baksidan, [1am, 1rm] upprepa 
tills det är i MC kvar, 1am. Släpp MC och och sticka med CC: [1rm, 1am] till slutet av 
varvet, w&t.
Varv 2 [avigsidan]: Med CC: [1rm, 1am] över alla CC-maskor, släpp CC och fortsätt med 
MC: [1rm, 1am] till slutet av MC.maskorna. Vänd arbetet.

Upprepa varv 1 och 2 tills mudden är ca 4 cm
Avmaska löst: 1rm, *omslag, 1rm; lyft över omslaget och första maskan (så du har en 
maska kvar), upprepa från * varvet ut.

Andra sockan
Tån och foten
Som första sockan, men med färgerna tvärtom

Hälen
Kan man göra som för första sockan, då blir hälarna olika färg. 
Eller så gör man hälarna i samma färg (den som var MC på första sockan).
Häl-början varv 1 [rätsida]: sticka aviga maskor över hela varvet, vänd
Gör hälen som för första sockan, börja med Varv 1

Fortsätt sticka runt: Efter sista hälvarvet, fortsätt så du kommer tillbaka till CC-maskorna. 
Surfa vidare

Ben och mudd
Som för första sockan med med färgerna tvärtom

Avsluta med att fästa trådarna och ”blocka” sockarna.

Jag har översatt mönstret med tillstånd av designern Louise Robert.
Ellinor Lagnevall


