DELA VANTAR!

Gör ditt eget vantmönster, sticka och dela med dig. Du är även välkommen att ställa ut dina
vantar (med tillhörande mönster) på Hemslöjden i Skåne och på Norrbottens museum. I såfall
ska vantarna vara klara och inskickade senast 8 jan 2018. Läs om hur det funkar på
vantar.hemslojdeniskane.se
Vantarna stickas runt, i slätstickning och blir ungefär 22 cm i omkrets, dvs normalstor damvante. För en mindre modell,
använd strumpstickor 2,5. Läs diagrammet från höger till vänster.
Strumpstickor nr 3 (+ ev 2,5 till mudden)
Garn: ca 70 gram ullgarn av kvalitet 50 gr =175 meter och en stickfasthet 26 m/10cm på stickor 3.
(tex Rauma finullgarn 7/2)
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.
Mudden stickas 19 varv i resårstickning exempelvis 2 räta, 2 aviga, eller som du själv vill.
Mönstersticka efter diagrammet i 22 varv.
På nästa varv förbereds för tumhålet enligt följande
Höger hand (grön markering): Sticka 3 m. Sticka 11 m med en lös/separat tråd, flytta tillbaka dem på vänster sticka och
sticka dem enligt ditt mönsterdiagram.
Sticka efter mönsterdiagrammet i ytterligare 33 varv. Därefter börjar minskningarna.
Minska enligt diagrammet eller se förklaring nedan. Dra en tråd genom de sista 6 maskorna.
Förklaring i text till minskningarna:
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 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 diagrammet, och gör minskningar på
samma sätt som för handen.
Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant.
Tips:
Vill du ha en tajtare mudd? Sticka de 19 muddvarven med stickor 2,5
istället.
När man stickar med flera färger samtidigt är det viktigt att sträcka de
flotterande garnet på baksidan lagom mycket, inte för hårt och inte för löst.
Får du långa flotteringar på baksidan kan du binde dem var 3:e maska
genom att sno garnet runt det andra garnet.
Mönsterstickning blir alltid snyggast efter en försiktigt handtvätt och
plantorkning!
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=plocka upp en maska
=minska en maska åt höger
=minska en maska åt vänster
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