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DESIGN & TEXT
TIPS & RÅD

KÄRLEKSVANTAR “HAND I HAND”

Reflex (61% Ull, 26% Polyamid, 13% Reflexgarn. Nystan ca 50 g = 64 m)
Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Miniakryl Metallic (92% Akryl, 8% Metallic. Nystan ca 10 g = 36 m)
Ca 14 m x 22 v slätstickning i dubbelt garn på stickor 6 mm = 10 x 10 cm.
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
En storlek: Herr + dam + dubbelvante
Längd: Ca 24 cm. Bredd: Ca 12 ½ cm.
Längd: Ca 22 cm. Bredd: Ca 10½ cm.
Längd: Ca 24 cm. Bredd: Ca 18 cm.
Ca 140 g (fg 34101)
Ca 140 g (fg 1500)
Restgarn i Miniakryl till broderier och tofs (blått + rött)
6 mm
6 mm, 80 cm (för magic loop)
Maskhållare elelr garnstump (till tummen)
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

m=maskor, rm= rät maska, m=maskor, mb=maskbåge, v=varv, tills=tillsammans

FÖRKLARINGAR

Vantarna stickas i dubbelt garn, en tråd Raggi och en tråd Reflex.
Höger och vänster vante stickas lika. Eftersom tummen sitter på sidan av vanten så kan de vändas åt båda håll.
Dubbelvanten stickas lättast ihop efter muddarna genom att använda en lång rundsticka och en teknik som kallas för
magic loop (sök gärna efter Järbo Garn på Youtube).
Tips: Sticka gärna varsitt par vantar och en dubbelvante som kan användas på gemensamma kärlekspromenader när ni
vill hålla varandra i handen och ändå vara varma om händerna.
Reflexgarnet gör att ni också syns bra i mörkret!
Mosstickning:
Varv 1: 1 rm, 1 am.
Varv 2: 1 am, 1 rm.
Öka 1 m: Lyft tråden mellan m, bakifrån med vänster sticka, sticka den rm.

VANTE DAM/HERR

Med dubbelt garn, en tråd av vardera Raggi och Reflex, lägg upp 30/34 m på strumpstickor eller rundsticka (för magic loop)
och fördela maskorna jämnt över 4 alt 2 stickor. Sticka runt i mosstickning i 8 v. Övergå till slätstickning (rm) och sticka 6 v.
Sedan börjar ökningar för tumme:
På sticka 1: Sticka till 1 m återstår, öka 1 m, sticka 1 rm.
På sticka 2: sticka 1 rm, öka 1 m, sticka v ut.
Sticka 1 v utan ökningar.
Nästa v: På sticka 1: Sticka till 2 m återstår, öka 1 m, sticka 2 rm.
På sticka 2: Sticka 2 rm, öka 1 m, sticka v ut.
Fortsätt på detta sätt att öka för tummen, vartannat varv till det är 10/12 nya m för tummen (5/6 på sticka 1 och
5/6 på sticka 2). Du stickar alltså 2 m mer varje ökningsvarv, 1 m på vardera sticka.
Sticka 1 v utan ökningar.
Nästa v: Sticka fram till tummens m, sätt de 10/12 m för tummen på en maskhållare eller en tråd. Lägg upp 2 nya m
(1 m på sticka 1 och 1 m på sticka 2), sticka v ut.
Fortsätt att sticka runt till vanten mäter ca 19/20 cm från mudden.
Börja minska för toppen av vanten:
Med strumpstickor:
På sticka 1 och 3: Sticka till det är 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
På sticka 2 och 4: Sticka 1 rm, 2 rm tills i bakre mb.
Med magic loop:
På sticka 1 och 2: Sticka 1 rm, 2 rm tills i bakre mb, sticka till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
Sticka 1 v utan minskningar.
Upprepa minskningsv vartannat v ytterligare 2 ggr, sticka 1 v utan ökningar, och minska sedan på varje v till det är totalt
10 m kvar på stickorna.
På nästa v: *Sticka 1 rm, lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta m över, 1 rm*, upprepa *-* en gång till (= 6 m kvar).
Ta av garnet och dra det genom de återstående m.
Tumme:
Plocka upp 4 m i tumvecket och de 10/12 m från tumkilens tråd och fördela dem på 4 strumpstickor. Sticka runt till
tummen mäter 5½/7 cm från tumvecket. Hoptagning: På nästa v: Sticka 2 rm tills varvet ut (= 5/8 m kvar).
På herrvanten: Upprepa hoptagningsv 1 gång till (= 4 m).
Ta av garnet och dra det igenom de återstående m.

DUBBELVANTE

Mudd 1 - herr: Med dubbelt garn, en tråd av vardera Raggi och Reflex, lägg upp 34 m på strumpstickor eller rundsticka (för
magic loop) och fördela maskorna jämnt över 4 alt 2 stickor. Sticka runt i mosstickning i 8 v. Övergå till slätstickning och
sticka 4 v. Ta av garnet och sätt arbetet på maskhållare eller en tråd.
Mudd 2 - dam: Med dubbelt garn, en tråd av vardera Raggi och Reflex, lägg upp 30 m på strumpstickor eller rundsticka (för
magic loop) och fördela maskorna jämnt över 4 alt 2 stickor. Sticka runt i mosstickning i 8 v. Övergå till slätstickning och
sticka 4 v.
Vantpåse: Sätt de vilande m från mudd 1 åter på stickor (strumpstickor eller rundsticka/magic loop), fördela de jämnt över
4 resp 2 stickor. Hälften av m = vantens ovansida och resterande m = vantens undersida.
Sticka ihop muddarna till en dubbelvante och minska samtidigt 6 m på varje vanthalva, jämnt fördelat = 48 m.
Fortsätt sticka runt till arbetet mäter ca 21 cm.
Börja minska för toppen av vanten:
På ovansidan och undersidan: Sticka 1 rm, 2 rm tills i bakre mb, sticka till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
Upprepa minskningsv på varje v till det är 8 m kvar.
Ta av garnet och dra det igenom de återstående m

MONTERING

Sy igen det lilla hålet som bildats vid hopstickningen av muddarna på dubbelvanten. Fäst alla trådar på vantarna.
Tvinna garn till snoddar med vitt och rött/blått garn blandat. Trä in snodden i en m i sidan på vanten, vik den dubbel
och låt den tvinna sig. Knyt en tofs längst ut.

BRODERI

Rita av hjärtmallen på ett löst papper, klipp ut dem och nåla fast dem på ovansidan av vanten. Ett hjärta på dam,
respektive herrvanten och två sammanlänkade på dubbelvanten.
Brodera med dubbel tråd Miniakryl metallic och stjälkstygn.
Ca 6 cm

Ca 7 cm
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