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Vantarna stickas runt , i slätstickning och blir ungefär 22 cm i omkrets och ca 26 cm långa, dvs. normalstor damvante. 
För större modell använd strumpstickor 3. Läs diagrammet från höger till vänster.

Strumpstickor 2,5.
Garn: te.x. Drops Fabel och Viking Nordlys

Beskrivning:
Lägg upp 84 maskor på en strumpsticka, sticka ett avigt varv. Vänd och sticka rätstickning medan du fördelar maskorna 
på 4 stickor, 21 m per sticka. Börja att sticka slätstickning runt. Kontrollera noga att stickningen inte vridit sig.
Sticka sammanlagt 10 varv.
Sticka ett varv (vikvarvet) avigt.
Fortsätt att sticka 15 varv rätstickning.

Mönstersticka 34 varv = 4 varv med dödskallar.

På nästa varv förbereds för tummen enligt följande:
Höger hand (grön markering): Sticka 1 m , sticka 15 med lös/separat tråd, flytta tillbaka dem på vänster sticka och sticka 
dem enligt mönsterdiagrammet.

Sticka därefter enligt mönsterdiagrammet tills hela vanten har 11 rader dödskallar på höjden.

Minska enligt följande:
Sticka 1: sticka en maska, lyft och vänd nästa maska sticka samman denna maska med den följande, sticka resterande 
maskor på stickan.
Sticka 2: sticka till tre maskor återstår, sticka samman 2 m, sticka den sista m.
Sticka 3: stickas lika som sticka 1.
Sticka 4: stickas lika som sticka 2.

Tumme: Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 15 maskor på var sida om tumhålet och fördela på 3 stickor.
På första varvet plockar du sedan upp så många maskor på var sida om tumhålet som krävs för att stickningen skall bli 
tät. Minska sedan ner under de två första varven så att du sammanlagt har 30 m fördelade på 10 m på 3 stickor.
När tummen mäter rätt längd, ca 5 cm, avmaska en gång i början av varje sticka, tills 9 maskor återstår.

Fäst alla trådar och tvätta vantarna i ljummet vatten och Y3.
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