Vanten Lale

Av: Elisabeth Forssell-Onur
Den här vanten har jag valt att kalla
"Lale" efter mitt barnbarn som heter Lale
vilket betyder tulpan på turkiska.
Garn: Bottenfärg: Sandnes Sisu (Grå)
och Mönsterfärg: Rauma Finullgarn
(Grön+Rosa)
Stickor: 2,5 och 3

Lägg upp 60 m på stickor 2,5.
Ta ihop till en ring.
Sticka en lettisk fläta med bottenfärgen
och en av mönsterfärgerna.
Sticka 15 varv varannan räta-aviga maskor med samma färger som flätan.
Sticka ytterligare en lettisk fläta.
Byt til stickor nr. 3.
Sticka 2 varv slätstickning med bottenfärgen.
Nu börjar mönsterstickningen.
Eter andra mönsterrapporten stickas markering för tummen.
Höger hand på 3:e stickan.
Lyft 1:a maskan, sticka 11 maskor med en lös tråd i avvikande färg. För över de tre resterande maskorna på
stickan och sticka den som vanligt.
Fortsätt sticka enligt mönstret.
Vänster hand på 2:a stickan.
För över tre maskor på stickan, sticka 11 maskor i avvikande färg, för över sista maskan på stickan och
sticka den som vanligt.
Fortsätt sticka enligt mönstret.
Minska enligt följande:
På 1:a och 3:e stickan, stickas en maska, lyft andra maskan, sticka tredje maskan och dra sedan andra
maskan över den tredje.
På 2:a och 4:e stickan, stickas tills tre maskor återstår. Sticka ihop två maskor och sticka tredje (sista
maskan som vanligt.
Avmaska tills 8 maskor återstår. Ta av garnet och
dra det igenom maskorna.
Garnstudio har en bra video där en lettisk fläta
visas.
Tumme:
Plocka upp maskorna från tumtråden.
Sätt maskorna på fyra stickor.
Plocka up en ny maska i början på 1:a och 3:e
stickan = 24 maskor.
Sticka enligt diagrammet.
Avmaska som på vanten.
På diagrammet är tummens tulpan lite på sidan
men det är ingenting som märks när man har
vanten på sig.
Fläta en fläta med två färger i dubbelt garn. Gör en
tofs längst ner och fäst i den andra lettiska flätan.

