Rosfors vantar
Form och beskrivning av Lilian Irisdotter, Piteå
Inspirationen kommer från en stämpel från ett gammalt järnbruk
Rosfors utanför Piteå i södra Norrbotten. Järnbruket fanns från 1830 till
senare delen av 1800 talet och förädlade den egna malmen till olika
bruksföremål, bl a vackra våffeljärn, rånjärn, spishällar, symaskiner och
jordbruksmaskiner. Stämpeln är en sk Rosforsblomman

Vantarna är stickade i Kampes 2 tr och 3mm stickor.
Lägg upp 60m med grönt garn ( bas färg) och sticka 1 v rät
v 3,4 mf och sticka r

v 5,6 bas färg r, v 7,8 mf,r, v 9,10 bas färg r

Fördela maskorna på 4 stickor och sticka 1m bas färg och 1m
mönsterfärg.
OBS var konsekvent med vilken färg på garnet som stickas först.
Sticka 22v och sen är det dags för tum tråden. Höger tumme; sticka
3m sticka in en lös bomullstråd 11m, sätt tillbaka bomullstråden med
maskorna till vänster sticka och fortsätt sticka runt sen stickas
diagrammet. Sticka 33v totalt från tum tråden till avmaskningarna.
Stickan 1 och 3: 1r, sticka ihop 2 m i bakre maskbågen. Stickan 2 och 4:
sticka till det är 2m kvar, sticka ihop 2m. fortsätt minskningar till det
är 3 m kvar på var sticka. Tag av garnet och drag igenom tråden genom
maskorna.
Tumme drag försiktigt ur tum tråden och plocka upp 22m och en extra
på var sida = 26m.
Sticka med en färg varannan maska (1 grön, 1 cerise) i 18 v. Avmaska
genom att sticka 2 tills i bakre maskbågen på första stickan och 2m tills
i slutet av andra stickan. Gör lika på sticka nr 3 och 4. När det är 2 kvar
på alla stickor, tag av garnet och drag igenom garnet.
Vänster tumme: sticka första sticka som tidigare på sticka nr 2: sticka
2m sticka in tum tråden över 11 m. Sticka sen på samma samma sätt
som höger tumme.
Fäst trådarna. Tvätta vanten och plantorka.

