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DESIGN & TEXT

MÖNSTERSTICKADE DAMVANTAR

Alpacka Solo (100% Alpacka. Nystan ca 50 g, 167 m)
29 m, 27 v = 10 x 10 cm
Junior
En storlek
Bredd: Ca 10 cm Längd: Ca 26 cm (hela vanten med resår)
Tumme: Ca 7 cm (längd från tumvecket)
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TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten – eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm och
lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. Många föredrar att börja på ett nytt nystan genom
att dra ut garnet inifrån nystanet.
* Om du stickar efter diagram med många rader: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal
eller papper längs med den rad du stickar.

FÖRKORTNINGAR

v=varv, m=maskor, rm=räta maskor, am= aviga maskor, diagr=diagram, fg=färg

FÖRKLARINGAR

Resårstickning: 2 rm, 2 am varvet ut.
Ökningar: Sticka 1 m. Lyft upp tråden innan nästa m (mellan m), vrid den och sticka den rät.

VANTAR
HÖGER VANTE

Lägg upp 60 m med färg 1 och fördela dem på 4 stickor 14,15,15,16 m. Sticka resårstickning 2 rm, 2 am i 6 v. Sticka
mudden randig genom att sticka 2 v med färg 2, 4 v med färg 1, 2 v med färg 2, 4 v med färg 1 i resårstickning. Avsluta
med att sticka 2 v slätstickning med färg 1. Börja på mönsterstickningen enligt diagrammet. Efter 2 v påbörjas ökningarna
för tumkilen, se markeringen i diagrammet. När ökningarna för tumkilen är färdiga sätts tummens 15 maskor på en tråd,
eller avmaskningsnål. Lägg upp 5 nya maskor och fortsätt att sticka efter vantens diagram. Avmaska enligt diagrammet
till toppen på vanten är färdig. Ta av garnet och dra båda garnändarna genom de återstående maskorna.

TUMME

Plocka upp de 15 maskorna för tummen och sticka upp ytterligare 11 m, runt öppningen för tummen med varannan färg 1
och 2 så randningen i mönstret stämmer (totalt 26 m). Fördela dem på tre eller fyra stickor. Fortsätt att sticka enligt
tummens diagram. Minska för toppen av tummen enligt diagrammet. Ta av garnet och dra båda garnändarna genom de
återstående maskorna.

VÄNSTER VANTE

Lägg upp och sticka som höger vante fram till de två första v på diagrammet. Placera tumkilen vid markeringen för vänster
vante och fortsätt att sticka efter diagrammet

MONTERING

Fäst alla trådar på insidan av vantarna.

91497. Teckenförklaring

91497. Diagram

Börja här för att sticka tummen när du
plockat upp de nya maskorna för tummen

Börja här för att sticka tummen
vid markeringen på vantens diagram

Börja här
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