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JULKLAPPSVANTE

Raggi (70 % Ull ”superwash”, 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
Ca 13 m x 20 v slätst i dubbelt garn på st 5.5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Bredd: Ca 32 cm. Höjd: Ca 47 cm.
Fg 1: Ca 400 g (fg 1500, natur)
Fg 2: Ca 30 g (fg 15141, julprint - till brodyr)
5.5 mm, 60 cm (eller 100-120 cm för magic loop)
5.5 mm (till tummen, behövs ej om du stickar magic loop)
2 markörer, en garntåt i avvikande färg
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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.

FÖRKORTNINGAR

m=maska/maskor, mb=maskbåge, rm=rät maska, am=avig maska, v=varv, st=sticka/stickor

FÖRKLARINGAR

Hela vanten stickas i dubbelt garn, alltså 2 trådar Raggi, ta 1 tråd från vardera av 2 nystan åt gången.
Lindad maska: Med garnet framför arb, lyft nästa m, lägg garnet bakom arb och sätt tillbaka den lyfta m på vänster
sticka. Garnet som lindas runt m ska vara ungefär samma storlek som en vanlig maska, då den sedan tas upp och stickas
ihop med den lindade m. Det får inte bli för tajt då.
2 rm tills: Sticka 2 rm ihop på samma sätt som 1 rm.
2 vr rm tills i bakre mb: Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sätt tillbaka m på vänter sticka och sticka ihop 2 rm
i bakre mb.

VANTE

Lägg på rundst 5,5 mm och fg 1 i dubbelt garn upp 80 m. Ta gärna till en längre starttråd, som du spar till monteringen.
Ta ihop till en ring och sticka runt 1 v am och därefter slätst (= rm v runt) i ca 4½ cm (ca 9 v).
Linda nästa m (se förklaringar) och vänd arb. Fortsätt i slätst (= rm v runt) åt andra hållet. När du kommer till den lindade m,
tar du upp den lindade tråden och stickar ihop den med den lindade m.
När slätstickningen mäter ca 19 cm, markeras för tummen:
Sticka 40 rm, sedan stickar du med en garntåt i avvikande färg över de nästa 15 m, sätt tillbaka maskorna på vänster
sticka och sticka dem igen med det vanliga garnet, fortsätt v ut. Fortsätt med slätstickning i ytterligare ca 22 cm, därefter
påbörjas hoptagningar i sidorna. Markera för sidorna med en markör före 1:a m, och en markör mellan m 40 och 41
(= mitten på v). Du har då 40 m mellan varje markör.
Varv 1: *2 vr rm tills i bakre mb, rm till 3 m före markören, 2 rm tills, 1 rm*, upprepa *-* ytterligare 1 gång.
Varv 2: Rm v runt.
Upprepa varv 1 och 2 7 ggr = 52 m, därefter görs hoptagningar varje v, dvs enligt varv 1, 7 ggr = totalt 24 m kvar.
Ta av garnet ganska långt och sy ihop de öppna maskorna med maskstygn, se skiss. Tips: För en jämnare form kan de m
som skulle stickats ihop istället sys ihop.

TUMME

Dra försiktigt ur den instickade tråden samtidigt som du placerar de öppna m på 2 stickor = 29 m (15 m mot mudden
och 14 m ned mot fingrarna). Anslut garn och börja sticka i tummens ytterkant, sticka upp ytterligare 2 m mellan stickorna
i tummens insida, samt 3 m i ytterkanten = 34 m.
Sticka slätst i ca 9 cm. Sätt en markör i sidorna, så du har 17 m mellan markörerna för ovan-/undersida.
Varv 1: *2 vr rm tills i bakre mb, rm till 3 m före markören, 2 rm tills, 1 rm*, upprepa *-* ytterligare 1 gång.
Varv 2: Rm v runt.
Upprepa varv 1 och 2 2 ggr = 26 m, därefter görs hoptagningar varje v, dvs enligt varv 1, 3 ggr = totalt 14 m kvar.
Ta av garnet ganska långt och sy ihop de öppna maskorna med maskstygn, lika som på vanten.

MONTERING

Vik ner kanten på vanten, så att de första slätstickade 9 v kommer utåt. Brodyr: Ta fram garn i färgerna: 1. Röd. 2. Natur.
3. Grön. 4. Natur. Börja i vantens ytterkant och låt start- och sluttrådarna bli ca 60 cm, spar dessa 8 trådar till flätan.
Brodera enligt skissen på muddens nedvikta parti. Fäst trådarna till flätan så de inte stramar. Fläta: Samla de 8 trådarna,
samt 1 av trådarna från uppläggningen, nedtill på kanten och fläta med 3 trådar i varje grupp, ca 25 cm, fäst med en
knut. Jämna till tofsen.
Brodyr - skiss
Upphängning: Klipp 9 trådar till en
ca 15 cm lång fläta. Vik flätan dubbel
och knyt om hårt i änden. Använd 2
vantens andra starttråd att sy fast
öglan med inuti vanten, rakt ovanför
den hängande flätan.
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Sy ev. fast den nedvikta kanten mot 1
vanten med små stygn, så håller
formen bättre. Fäst alla lösa trådar.
Blocka vanten enligt angivna mått. 4
Upprepa
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