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Spedevante

Vantarna stickas runt i reliefstickning med räta och aviga maskor.
Inspirationen kommer av en underbart vacker spedetröja från Oxie härad, tröjan är stickad i rött
ullgarn och jag har därför stickat vantarna i rött men kan tänka mig att de blir fina i andra färger
också.
Beskrivningen på vantarna passar mig som har handskstorlek 6 ½, vill man ha dem större,
sticka med större sticka eller lägg till ett par maskor i var sida.
Garn: Jag har stickat i Visjö från Östergötlands ullspinneri i Ödeshög men det går förmodligen
att sticka i annat tvåtrådigt ullgarn. En härva garn, 1 hg, räcker mer än väl.
Stickor: strumpstickor nr. 2 ½ eller rundsticka om man stickar ”magic loop”
Läs diagrammet från höger till vänster, varje ruta är en maska.
Lägg upp 68 maskor och följ diagrammet
Tom ruta= rät maska
X i rutan= avig maska
Efter 54 varv förbereds för tummen, prickad linje på diagrammet.
Till högervanten, markeringen till höger på diagrammet (tummarkering x)
Till vänstervanten, markeringen till vänster i diagrammet (tummarkering y)
Sticka de 12 maskorna med ett annat garn (jag brukar använda ett bomullsgarn för det är lättare
att ta bort när man skall börja med tummen) flytta tillbaka dem på vänster sticka och fortsätt
sticka efter diagrammet.
Sy ihop toppen på vanten med maskstygn, 9+9 maskor.
Tummen: Plocka upp 12 maskor under och över tumtråden och ta bort den.
På första varvet, plocka upp en maska extra i var sida =14 maskor på utsidan av tummen och
12 maskor på insidan.
Sticka utsidan av tummen enligt diagrammet för respektive tumme, x =höger och y =vänster.
Insidan av tummen stickas bara med räta maskor.
Sy ihop toppen med maskstygn, 4+4 maskor.
Fäst trådar och skölj upp vantarna, låt dem torka plant.
Den slätstickade mudden dekoreras med vackra band, ett eller flera, efter tycke och smak.
Prova att banden är tillräckligt långa för att gå över din hand innan du syr fast dem !
Lycka till med stickningen!
Ann Timelin
Variant: sticka diagrammet i flerfärgsstickning Tummarna stickas då randiga på insidan. Använd
en något större sticka eftersom flerfärgsstickningen drar ihop sig mer och flotteringarna på
insidan fyller lite.
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