
 
 
Aviga prickar 
 
Ullgarn 6/2 (100 gram = 300 meter) färg 1 (blågrått) ca 50 gram, färg 2 (grått) ca 30 
gram, färg 3 (turkos) några meter 
Strumpstickor nr 2 (till resåren) och nr 2 ½ 
 
Lägg upp 60 maskor med två färger, färg 1, som bildar maskan, och färg 3.  
Fördela maskorna på 4 strumpstickor nr 2.  
Sticka resår 2 aviga 2 räta med färg 1 i 6 cm. 
Byt till stickor nr 2 ½ och sticka två varv med färg 3, första varvet räta m, andra varvet 
aviga m. 
Sticka två varv räta m med färg 1. Nu börjar mönsterstickningen. 
 
Mönsterrapporten består av fyra maskor och fyra varv 
Varv 1: 2 räta m färg 1, 2 räta m färg 2 
Varv 2: 2 räta m färg 1, 2 aviga m färg 2 
Varv 3: 2 räta m färg 2, 2 räta m färg 1 
Varv 4: 2 aviga m färg 2, 2 räta m färg 1 
Sticka mönster i 5 cm. 
 
Förbered för tumme 
Höger vante: Sticka 3 m på sticka nr 1. Sticka följande 12 m med en lös tråd i 
avvikande färg Sätt tillbaka maskorna på stickan och sticka mönster över den 
avvikande tråden. 
Vänster vante: Gör markeringen för tummen på de 12 första maskorna på sticka nr 2. 
 



Fortsätt sticka mönster i 10 cm.  
Minska sedan enligt följande. Minskningsmaskorna stickas med färg 1. 
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.  
Dra en tråd genom de sista 6 maskorna. 
 
Tummen 
Plocka upp 12 m på var sida om tumhålet, pilla bort extratråden och fördela 
maskorna på fyra stickor = 24 m. Plocka upp två maskor på var sida om tumhålet på 
första varvet = 28 maskor. Sticka mönster i 5 cm. Minska sedan på samma sätt som 
för handen. 

Avsluta med att fästa alla trådar och blöt vantarna försiktigt i ljummet vatten. Lägg 
på tork, t ex på en frottéhandduk. 
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