
SVENSKA - SWEDISH



DUBBEL 
TOFFEL 
Hefte Tema 37, nr 3
Oppskrift: Liv Stangeland

Storlek:
(25/26) 27/28 (29/30) 31/32 
(33/34) 36/37 (38/39) 40/42 
(44/46)

Hel längd före tovning:
(22) 25 (26) 28 (30) 32 (36) 38 
(42) cm

Hel längd efter tovning:
(15) 17 (18) 19 (21) 23 (25) 28 
(30) cm

Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull, 
50 gram = ca 70 meter)

Garnåtgång:
Beige melerat 2641/Koks 1088: (2)
3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5) nystan

Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 5½ mm

Masktäthet:
15 m slätst på st 5½ = 10 cm

Lägg upp på rundst nr 5½, (66) 66 
(68) 72 (72) 74 (76) 78 (80) m.
Sticka runt i slätst i (18) 19 (20) 22 
(23) 25 (27) 29 (30) v.
Sätt de (33) 33 (34) 36 (36) 37 
(38) 39 (40) första m på en hjälpst
till den ena foten. Sticka över de 
resterande (33) 33 (34) 36 (36) 37 
(38) 39 (40) m och lägg upp (3) 4 
(4) 4 (5) 5 (6) 6 (8) nya m i slutet
på v = över vristen = (36) 37 (38) 
40 (41) 42 (44) 45 (48) m. Sätt ett
märke 2 m före de nya m, v börjar
här. Sticka runt i slätst i (3) 3 (4) 5 
(5) 6 (6) 6 (7) v.
Minska enl följande:
Sticka 1 m, *2 m tillsammans, (1) 2 
(2) 2 (3) 3 (4) 4 (6) m, 2 m 
tillsammans, sticka v runt*.
Sticka (3) 3 (4) 4 (4) 4 (5) 5 (6) v.
Upprepa från *-* 1 gång till = (32) 
33 (34) 36 (37) 38 (40) 41 (44) m.
Sticka ytterligare (10) 14 (16) 16 
(20) 20 (22) 24 (25) v samtidigt
som det på sista v minskas (0) 1 

(2) 0 (1) 2 (0) 1 (0) m jämnt 
fördelat.

Fördela m på 4:a strumpst.
V börjar mitt uppe på vristen.
Minska för tå enl följande:
*Varv 1: Sticka till det återstår 3 m 
på v, 2 m tillsammans, 1 m.
Varv 2: Sticka 1 m, 2 m 
tillsammans, sticka v ut.
Varv 3: Stickas som varv 1.
Varv 4: Stickas som varv 2.
Sticka 1 v utan minskning.* 
Upprepa från *-*, till det återstår 
24 m.
Sticka 2 m tillsammans v runt.
Sticka 1 v. Minska 1 m på varje st
= 8 m.
Klipp av tråden, drag den genom 
m.
Sätt in m från hjälp på strumpst
5½ och sticka den andra foten på 
samma sätt.
Sticka en toffel till.

Montering:
Sy ihop uppläggskanten (hälen).

Så här tovar du: 
Tvätta tofflorna ensamma i maskin 
på 40 grader med vanligt 
tvättmedel (inte specialmedel för 
vittvätt) på ett vanligt tvättprogram. 
Ta ur tofflorna ur maskinen och 
forma dem medans de är våta. 
Låt dem torka liggande.
TIPS: Prova tofflorna när de är 
våta och forma dem efter foten.

  


