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S P RAKA
av a g n e s a s k e r
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Mönstret till SPRAKA kom till
under en tågresa längs en
norrlandskust som badade i
sprakande höstfärger. Med
geometriska former och kontrasterande färger gör vanten
just det - sprakar.
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INSTRUKTION
LÄGG UPP 60 maskor på stickor 2 (2,5) och slut utan
att arbetet vrider sig.
STICKA MUDDEN enligt följande:
8 varv avig stickning i färg A, därefter 4 cm slätstickning
med varannan maska färg A, varannan färg B, sedan 8
varv avig stickning i färg A.
BYT TILL stickor 2,5 (3) och sticka enligt diagram 1.
VID MARKERINGEN för tummen stickar du in en tråd
i avvikande färg och flyttar sedan tillbaka tummaskorna
och fortsätter sticka enligt diagram. För höger vante
stickas en tråd in vid ljusblå markering. För vänster vante vid mörkblå.

STORLEK
dam small
(dam medium)
STICKOR
strumpstickor 2 (2,5) till
mudd och 2,5 (3) till vante
GARN
2-trådigt ullgarn
300m/100g, t.ex. Rauma
Finullgarn
FÄRGER
A: Ljusgrå, B: Orange

IHOPTAGNING sker när vanten når lillfingrets topp.
Den görs på var sida om de maskor som kommer löpa
längs vantens sidor - dvs på var sida om maska 1 och
30.
Gör så här:
• Då sidomaskan är andra maskan på vänster sticka
lyfts två maskor samtidigt, som om du skulle sticka
dem räta, från vänster sticka till höger.
• Sticka följande maska rät med färg A.
• Lyft de två lyfta maskorna över den nyligen stickade
maskan med vänster sticka. Dra ur vänster sticka när
de lyfta maskorna ligger runt den stickade maskan.
Upprepa vid sidomaskorna tills du har 7 maskor kvar. Ta
då av garnet och dra trådarna genom de återstående
maskorna.
TUMMEN stickas genom att försiktigt peta loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om tumhålet och
fördela på fyra stickor = 22 m. På första varvet plockar
du sedan upp två maskor på var sida av tumhålet = 26
maskor. Sticka enligt diagram 2 och gör minskningar på
samma sätt som för handen, med minskning på var sida
om sidomaskorna.
FÄST alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet
vatten. Låt torka plant.
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DIAGRAM 1

Färg A
Färg B
Höger tumme
Vänster tumme
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DIAGRAM 2
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