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I höstas var många lönnar fläckiga av tjärfläcksjukan, som på latin heter Rhytisma acerinum, därav 
namnet Rhytisma på mina vantar. Lönnarna såg exotiska ut pga av fläckarna och den gula-svarta 
bården på vanten ska föreställa tjärfläckarna. 

Garn Rauma finullgarn: Svart ca 30 g, Grön färg 1 ca 15 g, Grön färg 2 ca 10 g,  
Grön färg 3 ca 10 g. Röd och Gul ca 5 gr var.

Mudden på vantarna är extra långa och är stickade med stickor 2,5.

Till vanten och tummarna stickor 3.



Du kan göra vilken uppläggning du vill. På dessa vantar har jag gjort uppläggning 
tvåändsstickning. Om du vill göra den kan du googla och se hur man gör. Att beskriva den utan 
bilder är svårt.

Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och börja sticka runt. Titta noga efter så att 
upplägningsvarvet inte vridit sig innan du börjar sticka.

Första delen på mudden stickas i 19 varv i "corrugated rib" dvs de gröna maskorna stickas avig på 
avig och de svarta maskorna räta på räta.

Lettisk fläta
Den lettiska flätan består av 4 varv. Du förbereder först genom att sticka ett rätt varv med varannan 
maska röd och svart. När du har stickat det räta varvet klart, flyttar du båda trådarna till framsidan 
(rätsidan) på stickningen. Du ska nu sticka två aviga varv på följande sätt.

Första varvet stickar du genom att hela tiden se till att du konsekvent lägger den tråd du ska sticka 
med ÖVER den föregående stickade maskans tråd. Det är också viktigt att du stickar röd maska 
på röd m och svart på svart m. Nästa varv stickar du också aviga maskor och nu ska du lägga 
tråden du stickar med UNDER den föregående stickade maskans tråd. Det fjärde varvet stickar du 
som första varvet.

Om du vill att flätan ska luta åt andra hållet så stickar du det första aviga varvet genom att lägga 
tråden under föregående stickade maskas tråd och andra varvet lägger du tråden över föregående 
stickade maskas tråd.

Därefter följer du mönsterdiagrammet.
Tänk på TUMTRÅDEN dvs den röda markeringen i mönstret.

Minska enligt diagrammet (se förklaring nedan). Dra en tråd genom de sista 8 maskorna.

Minskningarna gör du så här:
Sticka 1: sticka 2 m tillsammans i bakre maskbågen, sticka resterande maskor på stickan. Sticka 2: 
sticka tills två m återstår, sticka 2 m tillsammans.
Sticka 3: stickas lika som sticka 1.
Sticka 4: stickas lika som sticka 2.

Tummen: Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om tumhålet på var sin 
sticka. För att undvika hål på sidorna om tumhålen brukar jag plocka upp extra maskor mellan 
stickorna. Plocka upp det antal du tycker behövs, för du minskar antalet på det första stickade 
tumvarvet. Fördela maskorna på fyra stickor. Det första varvet stickar du 1 rm grön färg 1 och 1 rm 
svart. Samtidigt passar du på att minska antalet till det för mönstret behövda dvs totalt 26 maskor 
fördelade på stickorna 6m, 7m, 6m och 7m. Följ därefter diagrammet för tummen och avsluta som 
på vanten.

Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Jag brukar tillsätta litet såpa. Låt torka 
plant.




