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100 (100) 150 g
(150) 200 g samt restgarner till broderier.
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Nr 5
Gunilla Åsberg
14 m slätstickning på stickor nr 5 = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att
på 10 cm få 19 m.

TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete .
VÄNSTER VANTE

Lägg upp med stickor nr 5 upp 24(26)28(30)32 m och fördela dem på stickor 6,6,6,6(6,7,6,7)7,7,7,7(7,8,7,8)8,8,8,8 m.
Sticka 1 v rät, 1 v avigt därefter slätst. i 2½(2½)3(3)(3½) cm. Vänd ut och in på vanten och sticka slätstickning 7(8½)11(13½)15 cm.
Sticka därefter in tummen. Sticka på 2:a stickan de 4(5)5(6)7 sista maskorna i avvikande färg. Sätt tillbaka på 2:a stickan
och sticka som tidigare. Fortsätt sticka slätst. tills vanten från vändningen mäter 12(14)17(23)24 cm. Minska därefter på
följande sätt: 1:a stickan, 1 rm, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyftade maskan över 2:a stickan, sticka tills 3 m återstår. 2 tills.
1 rm 3:e stickan 1 rm, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyftade m över 4:e stickan, sticka tills 3 m återstår. Sticka 2 tills, 1 rm.
Upprepa dessa minskningarna vart annat v till totalt 3(4)4(5)6 minskningarn är gjorda. Sticka sedan 2 m tillsammans över
hela varvet. Drag garnet genom maskorna och fäst.

TUMMEN

Tag ur det avvikande garnet. Plocka upp 11(12)13(14)15 m och fördela dem på 3 stickor. Sticka slät st. till tummen mäter
3½(4)4½(5)6 cm. Sticka ihop maskorna 2 och 2. Drag garnet genom maskorna och fäst. Sticka höger vante lika men åt
motsatt håll.
OBS! Tänk på att om du väljer att rugga upp vanten med karda ska kragen broderas efter tvätt.

MONTERING

Fäst alla trådar. Brodera runt kragen = den uppvikta kanten, enligt omslagets bild (hur man broderar kragen beror på vilken
tradition man tillhör). Virka lm med dubbelt garn eller gör två snoddar till önskad längd. Gör 1 liten tofs med broderigarnet
och fäst i ena änden på snodden.

EXTRA VARMA VANTAR

Om du vill att vantarna ska vara lite extra tjocka och täta: Gnugga kraftigt med såpa så man får en valkningseffekt.
Skölj noga eller centrifugera dem lätt för att få ut det mesta vattnet. När de är nästan torra ruggas de upp med en hård
borste eller ullkarda på in- och utsida så man får dem riktigt täta och ulliga. Brodera runt kragen (den uppvikta
kanten), se brodyr på omslagets bild (Hur man broderar kragen beror på vilken tradition man tillhör). Virka lm med dubbelt
garn eller gör två snoddar till önskad längd. Gör 1 liten tofs med broderigarnet och fäst i ena änden på snodden.
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