Vantarna Hulda
Av Anna Helgesson, Tranås
Jag hittade en massa smånystan av växtfärgat 2-trådigt ullgarn från 80-talet, och tyckte det kunde vara roligt
att göra något av dem. Det blev vantarna "Hulda", ett namn som känns varmt och "ulligt" tycker jag.

Strumpstickor: 3 mm och 2,5 mm
Garn: Mörkgrått 2-trådigt ullgarn, samt växtfärgat 2-trådigt ullgarn, ca: 60 g
Lägg upp 56 maskor på stickor 2.5 mm. Fördela maskorna på fyra stickor och sticka resårstickning
2 räta, 2 aviga i 19 varv.
Byt till stickor 3 och första mönsterfärgen, sticka 3 varv, därefter stickas ett varv med mörkgrå ”loppor”, 3
maskor med mönsterfärg, 1 mörkgrå loppa osv. Sticka därefter ytterligare tre varv med samma färg.
Fortsätt på samma sätt med alla färger, men förskjut ”lopporna” på nästa färgvarv så de hamnar mellan två
loppor, jämfört med föregående varv.
Sticka 21 v (=3 färger)
Tumme:
Höger hand: Sticka in en tråd på första stickans 10 m, flytta tillbaka och sticka dem.
Vänster hand: Sticka in en tråd på andra stickan sista 10 m, flytta tillbaka och sticka dem.
Sticka ytterligare 35 varv (= 5 färger). Därefter börjar minskningarna, (färgbyte efter 7 varv)
Minska enligt förklaring nedan.
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.
Fortsätt minska till 6 m. återstår, dra en tråd genom dem.
Tummen: Lossa tumtråden, plocka upp 10 m på var sida om tumhålet och fördela på fyra stickor. På första
varvet plockar du sedan upp två maskor på var sida av tumhålet = 24 maskor. Sticka till önskad längd och
gör minskningar på samma sätt som för handen.
Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant.

