Vanten Trädet
Modell och beskrivning Christina Andersson

Inspirationen till dessa vantar kommer från de svart och vitrandiga vantar som min mormor från
Dalarna ständigt stickade och från gamla korsstygnsbroderier.
GARN

2-trådigt ullgarn, 7/2 eller motsvarande, 50 gr vitt och 50 gr svart

STICKOR

Strumpstickor nr 2.5 (eller rundsticka 2.5 80 cm för magic loop)

STICKFASTHET 10 cm = 36 m vid mönsterstickning 1 m svart, 1 m vit
Lägg upp 62 m med svart garn, fördela maskorna jämnt på stickorna och sticka slätstickning i 3 v.
Vänd stickningen så att avigsidan kommer ut och fortsätt sticka slätstickning med varannan m vit och
varannan m svart i 15 v. Sticka 2 v med svart garn , 1 v med 1 m vit och 3 m svart (xxx xxx xxx ),
sticka 2 v med svart garn. Öka 4 m jämnt fördelade på sista svarta v.
Börja med mönsterstickning enligt skissen och tumkilen. Sticka insidan av vanten och tumkilen med 1
m vit och 1 m svart.
Tumkilen Öka 1 m med svart garn på båda sidor om den vita m närmast mönstret. Olika sidor för
höger och vänster vante. Sticka 1 v. På nästa v öka 1 m vit utanför de svarta. Fortsätt öka 1 m,
alternerande svart eller vit, på varje sida om tumkilen i vartannat v totalt 12 ggr.
Sätt de 25 m till tumkilen på en tråd och fortsätt sticka enligt mönsterskissen tills intagningarna börjar.
Ta in 4 m varje v enligt anvisningarna på skissen. När 10 m återstår sticka med enbart svart garn, sätt
m på en tråd och dra ihop.
Tummen Sätt de 25 m från tumkilen på 3 stickor och plocka upp 1 vit, 1 svart och 1 vit m i
tumgreppet. Sticka 14 varv slätstickning, 1 m vit och 1 m svart, eller till önskad längd på tummen.
Börja intagningarna med att sticka ihop var 3:e och 4:e m med svart garn varvet ut. Sticka 1 v. Sticka
ihop var 2:a och 3:e m med svart garn. Sticka ihop resterande m 2 och 2 med svart garn. Sätt
resterande 7 m på en tråd och dra ihop.
På några ställen blir det många m i rad i samma färg. För att undvika långa trådar på baksidan sno
garntrådarna efter 3 m.

