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Stickade, filtade tofflor
Härliga tofflor stickade i ullgarn på stickor nr. 6 och filtade i tvättmaskinen. För extra hållbarhet kan man sätta 

på Sock-stop eller pensla hela botten med latex.

Stl/färdigfiltade mått: 16 cm - (18 cm) - 21 cm - (24 cm) - 27 cm - (30 cm) 
 
Material: 2 - (3) - 3 - (4) - 4 - (5) nystan Melbourne Stickor nr. 6 Rå latex eller Sock-stop 

Så här gör du: 
Lägg upp 50 m. (55 m.) - 60 m. - (65 m.) - 70 m. - (75 m.) 
 
Sticka rätstickning tills arbetet mäter 13 cm - (13 cm) -14 cm - (15 cm) - 15 cm - (17 cm) 
 
På de 2 följande varven avmaskas de första 8 m. - (8 m.) - 9 m. - (10 m.) - 10 m. - (10 m.) = 34 m. - (39 m.) - 42 m. - (45 m.) - 50 
m. - (55 m.)  

Fortsätt med rätstickning tills hela arbetet mäter 20 cm - (24 cm) - 27 cm - (31 cm) - 35 cm - (39 cm)

Tån stickas på samma sätt för alla storlekar. Halvera antalet maskor genom att sticka 2 räta maskor tillsammans på ett varv. 
Vid ojämnt antal avslutas varvet med en rät maska. Sticka 3 varv rätstickning. Halvera antalet maskor igen, genom att sticka 
2 räta maskor tillsammans på ett varv. Vid ojämnt antal avslutas varvet med en rät maska. Klipp av tråden i passande längd, 
då denna används till att sy ihop ovanför foten. Trä tråden igenom de resterande maskor och dra till. Sy ihop tofflorna 
ovanpå foten. Sy inte ihop stycket på skaftet. Sy ihop i hälen. Tvätta i maskin vid 40 grader. Sträcks och formas i vått tillstånd. 
Ta gärna på tofflorna på foten. När skorna är torra, kan de behandlas med latex, som förbättrar hållbarheten och gör dem 
mindre hala.


