Vanten Nyår
av Maria Jonasson Värnamo
Jag är nu klar med mina vantar som jag kallar för Nyår! Jag skapade först det vågiga
mönstret och tyckte att de liknade fyrverkerisnurror som far över himlen. Med detta fick
jag idén om hur jag skulle färgsätta dem. Det
fick bli regnbågens färger över svart himmel
- Nyår!

Vantarna stickas runt, i slätstickning och blir
ungefär 18 cm i omkrets. För en mindre modell, använd strumpstickor 2,5. Läs diagrammet från höger till vänster.
Strumpstickor: Jag använde nr 3 till vanten
och 2,5 till mudden
Garn: Fabel 50 gr = 205 meter och en stickfasthet 26 m/10cm på stickor 3 både till bottenfärg och mönsterfärg (markerade med x i
mönstret) .
Mönstret utgår från vanten från Hemslöjdens grundmönster som finns att ladda ner i projektet #delavantar.
Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och börja sticka runt. Titta noga efter så att upplägningsvarvet inte vridit sig innan du börjar sticka.
Mudden stickas 19 varv i resårstickning 1 rät m i svart, 1 avig m i mönsterfärg (markerade med x i mönstret),
eller som du själv vill. Mönstersticka efter diagrammet i 22 varv.
På nästa varv förbereds för tumhålet enligt följande
Höger hand (grön markering): Sticka 3 m. Sticka 11 m med en lös/separat tråd, flytta tillbaka dem på vänster
sticka och sticka dem enligt ditt mönsterdiagram.
Sticka efter mönsterdiagrammet i ytterligare 33 varv. Därefter börjar minskningarna.
Minska enligt diagrammet eller se förklaring nedan. Dra en tråd genom de sista 6 maskorna.
Förklaring i text till minskningarna:
Sticka 1: sticka 2 m tillsammans i bakre maskbågen, sticka resterande maskor på stickan.
Sticka 2: sticka tills två m återstår, sticka 2 m tillsammans.
Sticka 3: stickas lika som sticka 1.
Sticka 4: stickas lika som sticka 2.
Tummen:
Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om tumhålet och fördela på fyra stickor = 22 m.
På första varvet plockar du sedan upp två maskor på var sida av tumhålet = 26 maskor. Sticka enligt diagrammet, och gör minskningar på samma sätt som för handen.
Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant.

