Vanten Vändela
Elisabeth Bjurkell från Skövde har gjort vantar med hjärtan och hon kallar dem för Vändela eftersom:
”Tycker att namnet kan passa för det blir en del vantar och några hamnar onekligen hos vännerna. så blir det
lätt en hel del vantar och några hamnar onekligen hos vännerna.”

Garn: Drops Flora och/eller Sandness tynn alpakka 50 g av vardera färg
Stickor: nr 2
Längd: ca 24 cm och bredd ca 10 cm
Masktäthet: 37 m per 10 cm med stickor nr 2
Lägg upp 72 maskor med mönsterfärgen och sticka 8 varv slätstickning.
Nästa varv: omslag, sticka ihop 2 m rätt, upprepa varvet ut.
Sticka ytterligare 1 varv med mönsterfärgen.
Sticka bårdens 11 varv på både fram- och baksida av vanten.
Sticka 7 varv resårstickning runt om: 1 rät maska med mönsterfärgen och 1 avig maska med bottenfärgen.
Öka efter resåren 1 m i var sida = 74 m.
Fortsätt med mönster enligt diagrammen, börja med diagrammet för insidan.
Efter varv 28 på diagrammet sticka in en tråd i avvikande färg till tumme på de sista 15 maskorna på 2:a stickan på
vänster vante och på de första 15 maskorna på höger vante.
Avmaskning av vanten och tummen börjar 1 varv tidigare på vantens utsida och tummens baksida för att maskantalet
mellan kantmaskorna ska bli lika.
På 1:a och 3:e stickan sticka 2 m tillsammans i bakre maskbågen.
På 2:a och 4:e stickan sticka 2 maskor rätt tillsammans.
Obs! kantmaskan i mönsterfärg stickas hela vägen upp mellan intagningarna.
Tummen: Plocka upp tummens maskor och 2 maskor i var sida så att antalet maskor blir 17 + 17 = 34 maskor och sticka
efter diagrammet.
Vik in nederkanten och nästa fast.
Gör en kort snodd och tofs i valfri färg och fäst i sidan på vanten i höjd med att diagramet börjar efter resåren.

