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KÆRLIGHEDSVANTER “HÅND I HÅND”

Reflex (61% Uld, 26% Polyamid, 13% Refleksgarn. Nøgle ca 50 g = 64 m)
Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Miniakryl Metallic (92% Akryl, 8% Metallic. Nøgle ca 10 g = 36 m)
Ca 14 m x 22 p i glatstrikning med dobbelt garn på p 6 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
En størrelse: Herre + dame + dobbeltvante
Længde: Ca 24 cm. Bredde: Ca 12 ½ cm.
Længde: Ca 22 cm. Bredde: Ca 10½ cm.
Længde: Ca 24 cm. Bredde: Ca 18 cm.
Ca 140 g (fv 34101)
Ca 140 g (fv 1500)
Restegarn i Miniakryl til broderier og kvaste (blå + rød)
6 mm
6 mm, 80 cm (til magic loop)
Sikkerhedsnål eller garnstumper (til tommelfinger)
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl alltid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

m=masker/masker, r= ret/retmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgamg, sm=sammen

FORKLARINGER

Vanterne strikkes med dobbelt garn, en tråd Raggi og en tråd Reflex.
Højre og venstre vante strikkes ens. Da tommelfingeren sidder i siden af vanten, kan vanten vendes begge veje.
Dobbeltvanten strikkes lettest sammen efter manchetterne ved at bruge en lang rundpind og en teknik som kaldes magic
loop (søg evt. efter Järbo Garn på Youtube).
Tips: Strik gerne to par vanter og en dobbeltvante, som kan bruges til hyggelige gåture, når I vil holde hinanden i hånden
og også vil holde den anden hånd varm.
Reflexgarnet gør at I også er synlige i mørket!
Perlestrikning:
Pind 1: 1 r, 1 vr.
Pind 2: 1 vr, 1 r.
Tag 1 m ud: Løft tråden op bagfra med venstre p, strik den ret.

VANTE DAME/HERRE

Slå 30/34 m op på strømpep eller rundp (til magic loop) med dobbelt garn, en tråd Raggi og en tråd Reflex, og fordel maskerne
jævnt på de 4 eller 2 pinde. Strik 8 omg rundt i perlestrikning. Skift til glatstrikning (ret) og strik 6 omg.
Derefter begynder udtagningerne til tommelfinger:
På pind 1: Strik til der er 1 m tilbage, tag 1 m ud, strik 1 r.
På pind 2: Strik 1 rm, tag 1 m ud, strik pinden ud.
Strik 1 omg uden udtagninger.
Næste p: På pind 1: Strik til der er 2 m tilbage, tag 1 m ud, strik 2 r.
På pind 2: Strik 2 r, tag 1 m ud, strik pinden ud.
Fortsæt med at tage ud på denne måde til tommelfinger på hver anden omg til der er 10/12 nye m til tommelfinger (5/6 på
pind 1 og 5/6 på pind 2). Der bliver 2 m mere for hver udtagningsomg, 1 m mere på hver pind.
Strik 1 omg uden udtagninger.
Næste p: Strik frem til tommelfingerens m, sæt de 10/12 m til tommelfinger på en sikkerhedsnål eller en tråd. Slå 2 nye m op
(1 m på pind 1 og 1 m på pind 2), strik omg ud.
Fortsæt med at strikke rundt til vanten måler ca 19/20 cm fra manchetten.
Start aflukning til toppen af vanten:
Med strømpepinde:
På pind 1 og 3: Strik til der er 3 m tilbage på p, 2 r sammen, 1 r.
På pind 2 og 4: Strik 1 r, 2 drejet r sammen.
Med magic loop:
På pind 1 og 2: Strik 1 r, 2 drejet ret sammen, strik til der er 3 m tilbage, 2 r sammen, 1 r.
Strik en omg uden indtagninger.
Gentag indtagningerne på hver anden omg yderligere 2 gange, strik 1 p uden indtagninger, og tag derefter ind på hver omg til
der i alt er 10 m tilbage på pindene.
På næste p: *Strik 1 r, tag 1 m løs af, strik 2 r sammen, træk den løse m over, 1 r*, gentag *-* en gang mere (= 6 m tilbage).
Klip garnet over og træk det gennem de resterende masker.
Tommelfinger:
Saml 4 m op bag tommelfingeren og sæt de 10/12 m fra tommelfingerkilen på pinden og fordel maskerne på 4 strømpepinde.
Strik rundt til tommelfingeren måler 5½/7 cm fra de opsamlede m. Sammenstrikning: På næste p: Strik 2 m r sammen omg ud
(= 5/8 m tilbage).
På herrevanten: Gentag sammenstrikningen yderligere 1 gang (= 4 m).
Klip garnet over og træk enden gennem de resterende masker.

DOBBELTVANTE

Manchet 1 - herre: Slå 34 m op med dobbelt garn, en tråd Raggi og en tråd Refleks, på strømpepinde eller rundpind (magic loop)
og fordel maskerne jævnt over de 4 eller 2 pinde. Strik 8 omg rundt i perlestrikning. Skift til glatstrikning og strik 4 omg. Klip garnet
over og sæt maskerne på en maskeholder eller en tråd.
Manchet 2 - dame: Slå 30 m op med dobbelt garn, en trådd Raggi og en tråd Reflex, på strømpepinde eller rundpind (magic loop)
og fordel maskerne jævnt på de 4 eller 2 pinde. Strik 8 omg rundt i perlestrik. Skift til glatstrikning og strik 4 omg.
Vante: Sæt de hvilende m fra manchet 1 tilbage på pindene (strømpepinde eller rundpind /magic loop), fordel m jævnt over de 4
eller 2 pinde. Halvdelen af m = vantens overside og de resterende m = vantens underside.
Strik manchetterne sammen til en dobbeltvante og tag samtidig 6 m ind over hver vantehalvdel, jævnt fordelt = 48 m.
Fortsæt med at strikke rundt til arbejdet måler ca 21 cm.
Nu laves indtagninger til toppen af vanten:
På oversiden og undersiden: Strik 1 r, 2 drejet r sammen, strik til der er 3 m tilbage, 2 r sammen, 1 r.
Gentag disse indtagninger på hver omg til der er 8 m tilbage.
Klip garnet over og træk det igennem de resterende m.

MONTERING

Sy det lille hul sammen, som der blev ved sammenstrikningen af manchetterne på dobbeltvanten. Hæft alle ender på vanterne.
Sno hvidt garn med enten rødt eller blåt garn til en snor. Træk snoren ind i en m på siden af vanten, buk snoren dobbelt og lad
den sno sig. Lav en kvast længt ude.

BRODERI

Tegn hjerteskabelonen af på et stykke papir, klip den ud og sæt den fast med nåle på oversiden af vanten. Et hjerte på hhv.
dame- og herrevanten og to overlappende på dobbeltvanten.

Broder med dobbelt tråd Miniakryl metallic og kontursting.

Ca 6 cm

Ca 7 cm
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