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Vanten Iris

Garn: Shetland Heritage från Jamieson & Smith, färgerna Madder och White. Ett nystan på 25 g av varje
färg.
Stickor: Strumpstickor 2,5 och 3
Lägg upp 62 m på stickor 2,5, med det röda garnet. Sticka resårstickning 1r, 1a, i 25 varv. Byt till vitt garn
och stickor 3, och sticka ett varv avigt och ett varv rätt. Sen börjar mönsterstickningen i två färger. Följ
diagrammet. När det blir längre flotteringar, dvs det är mer än 3 m i rad i samma färg kan du binda garnet
genom att sno trådarna runt varandra på baksidan.
Börja öka för tumkilen på tredje varvet med mönsterstickning. På höger vante stickas tumkilen vid högra
markeringen. Öka 1 m, sticka 3 m, öka 1 m. På vänster vante placeras tumkilen vid den andra
markeringen, på vänster sida. Fortsätt öka på båda sidor om tumkilen vartannat varv. Totalt görs 11
ökningar och det är då 25 m i tumkilen. Sätt över de 25 m på en lös tråd och lägg upp tre nya m.
På slutet minskar du i sidorna på vanten. På 1:a och 3:e stickan: Lyft de två första m som om de skulle
stickas räta, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop genom bakre maskbåge. På 2:a och 4:e
stickan: Sticka de två sista m tillsammans. Fortsätt minska varje varv tills 14 m finns kvar. Sy ihop de
resterande m.
Sist stickas tummen. Sätt över maskorna som sitter på den lösa tråden på stickorna. I mellanrummet, där
du lagt upp 3 m plockar du nu upp 3 nya m. Fortsätt sticka enligt diagrammet. Vid den första minskningen
sticka först 2 m tillsammans och lyft sedan 1 m sticka 2 m tillsammans och dra den lyfta m över den
stickade m. Totalt minskas 3 m i varje sida av tummen. Sen görs minskningarna likadant som i toppen på
vanten. När 10 m är kvar, ta av garnet och sy ihop.
Fäst alla trådar och tvätta vantarna försiktigt i ljummet vatten.
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