Lenas enkla vantar
Design: Lena Abrahamsson, Tibro

Jag stickar vantar som är enkla att göra, utan en massa mönster i olika färger, men som har god passform
och som kan stickas utan att köpa dyrt garn. Mönster och färger kan varieras efter önskemål och tycke och
smak.
Damstorlek normal.
Garn t.ex. Nettos Signe, 20 maskor, 38 varv = 10 cm på stickor 4,5
Vänster vante
Lägg upp 36 maskor på stickor 3,5 och fördela på 4 stickor, 9 på varje
7 räta varv + 1 avigt varv med färg 1.
27 räta varv, 2 varv av var färg (fortsätt med den randningen utom på mönstret längre upp)
Börja sedan öka för tumkilen:
På sticka 1: sticka 6 m, öka 1 genom att ta upp en maska mellan de två på föregående varv, 2 räta, öka 1, 1
rät, Gör dessa ökningar vart tredje varv, på båda sidor om tumkilen tills den har 12 maskor (19 maskor på
sticka 1)
Sticka ytterligare 1 varv.
På nästa varv sätts tumkilens maskor på en tråd eller säkerhetsnål. Lägg upp två maskor i dess ställe, så att
det åter är 9 maskor på var sticka.
Sticka 9 räta varv.

Sedan kan man sticka in ett mönster. T.ex. detta.
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Sticka ytterligare 9 varv (36 varv efter tumkilen) minskar man genom att:
På sticka 1 och 4 sticka ihop maska 7 och 8, och på sticka 2 och 3 maska 2 och 3.När man har 2 maskor
kvar på var sticka tas garnet av och dras igenom de 8 maskorna.
Höger vante: Sticka tumkilen på sticka 4, en maska in.
Tummar, randas som övriga vanten: Plocka upp 8 maskor i tumvecket och de maskor som sitter på tråden.
På tre stickor.
Sticka 1 varv. På nästa varv stickas de 8 maskorna ihop 2 och 2, och på nästa vars stickas maska 2 och 3
ihop, så att det totalt är 15 maskor kvar.
Sticka 18 varv.
Ta sedan ihop tummen genom att sticka ihop maskorna 2 och 2, tills 4 maskor finns kvar. Ta av garnet och
dra igenom de 4 maskorna.
Fäst trådarna.

