Regnbågsvantar
Design: Kirsten Lehmann, Partille

Jag stickar gärna vantar och det har blivit många under årens
lopp med alltmer komplicerade mönster som jag skapat själv
från gamla korsstygnsböcker, märkböcker och från nordiska och
etniska förebilder. Jag ger bort de flesta vantarna och har märkt
att de med renare, mer geometriska mönster är de som
uppskattas bäst trots att de är enklare att göra. För att det ska bli
roligare att sticka dem har jag börjat använda flerfärgade garner
som grundfärgsgarn. Då blir det också en överraskning för mig
själv hur vantens färger växer fram och hur den till slut kommer
att se ut eftersom jag inte kan se från början i vilken ordning
färgerna kommer. Problemet blir dock att leta upp samma
färgrapportställe i nystanet för att få nästa vante likadan, om
man nu vill ha det så. Om mönstret med den andra färgen är
distinkt gör det kanske inget att grundfärgen är olika på högerresp vänstervanten.
Annars blir det också effektfult att sticka i t ex svart-vitt, vanligt
garn + reflexgarn eller andra kul kombinationer.
Dessa vantarna råkade bli i regnbågsmönster. Kan ses som uttryck för naturfenomen, för Greenpeace- eller
hbtq-rörelsen, helt utifrån vad som passar den enskilde bäst. Jag valde nystanet bara för att jag är förtjust i
klara rena färger.
Här är alltså ett sådant "enkelt" mönster med flerfärgat garn i grunden. Jag har ritat in det på förlagan från er
hemsida, men maskantalet och varvantalet i ritningen stämmer inte överens med beskrivningen nedan, så
ritningen får ses som en grund till att själv göra ett liknande mönster.
Beskrivning till hur jag stickade mina vantar:
Garn: Danska firman Hjertegarns s k Kunstgarn, färg nr 19, samt ett vitt tvåtrådigt omärkt ullgarn
som jag hittat på second-hand.
Stickor: strumpstickr nr 2,5
Uppläggning: 72 m med grundfärgsgarnet (Kunstgarnet).
Sticka ett v aviga m på samma sticka för att komma tillbaka till början av uppläggningen.
Mudden: Sticka diagonalresår enligt följande: *1 r, 2 r ihop, 1 r, 1 omslag* och fördela m på 4 stickor under
tiden. Se till så att maskantalet på varje sticka är delbart med 4 för att underlätta diagonalresårstickandet. (T
ex 20 + 16 + 20 + 16)
Upprepa * - * och följ randningen med vitt garn enligt mönstret för mudden. Sticka 3 v diagonalresår med
grundfärgen efter sista vita randen och sticka sedan vanlig resår 2 r, 2 a med vridna räta maskor i 15 varv.
De vridna rm ger större reliefverkan i resåren.
Själva vanten: Sticka ett v rm med grundfärgen och öka 1 m = 73 m.
Följ sedan mönstret och se till att det blir en vit rand i vardera sidan på vanten som skiljer fram- och baksida
åt.
Ta av 13 m för tummen innanför den vita randen, sätt dem på en tråd och lägg upp 13 nya m och fortsätt.
Fortsätt sticka tills vanten når till ringfingrets topp, där avtagningarna börjar.
De vita kantränderna fortsätter också längs med avslutningen på vanten, så avtagningarna görs på båda
sidor om dessa ränder tills ca 6 m återstår. Dra garnet genom dessa.
Tummen: Plocka upp de 13 m för tummen och lägg upp 2 m i tumveckets insida, 13 m i tumvecket och 2 m i
tumveckets utsida = 30 m och fortsätt att sticka tummen i samma mönster som vantens insida. Se till så att
de 2 m man tar upp i tumveckets utsida inte inverkar på den vita randen längs vantens kant.
När tummen blivit så lång att man lätt kan föra ihop stickorna strax över sin egen tumme när man provar
vanten maskas samtliga m av 2 och 2 till endast 4 m återstår. Dra garnet genom dessa.
Efterarbetet: Fäst alla trådar. Lägg vantarna plant på en frottéhandduk med en lätt fuktat handduk över och
låt torka.
Lyckan Ta på dem, gå ut och njut!

