92054
MAXIMA

Version 1

92054

GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
MÅTT
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT
ÖVERSÄTTNING
TIPS & RÅD

HANDFUL OF BERRIES MITTENS

Manos del Uruguay Maxima (100% Extrafin Merino. Härva ca 100 g = 200 m)
Ca 19 m x 27 v slätstickning på stickor 5 mm = 10 x 10 cm.
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Omkrets (runt handflatan): Ca 19 cm
Ca 100 g (fg 14421)
4 och 5 mm
Maskhållare eller restgarn, 1 markör
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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.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, rm=rät maska, am=avig maska, tills=tillsammans, v=varv, vr=vridna

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Öka 1 m genom att sticka 2 rm i samma m, först i främre och direkt bakre maskbågen.
2 rm tills: Sticka ihop 2 m rätt (1 m minskad, lutar åt höger).
2 vr rm tills: Lyft 2 m, en i sänder, som om de skulle ha stickats räta, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka
ihop dem i bakre maskbågarna (1 m minskad, lutar åt vänster).
Slätstickning: rm på rätsidan och am på avigsidan.

VÄNSTER VANTE

Lägg upp 36 m på stickor 5 mm. Ta ihop till en ring för rundstickning, markera varvets början med en markör och se till
att inte vrida arbetet. Byt till stickor 4 mm och sticka resår, 2 rm, 2 am, i 22 v.
Byt till stickor 5 mm.
Minskningsvarv: (7 rm, 2 rm tills) 4 ggr (= 32 m).
Sticka 4 varv utan minskningar.
Tumkil:
Varv 1: 5 rm, 1 ökn, sätt en markör, sticka varvet ut (= 33 m).
Varv 2-10: Sticka till 1 m före markören, öka 1 m, sticka varvet ut (= 42 m).
Tumme:
Varv 11: 16 rm, sätt de följande 10 m på en maskhållare (eller tråd), sticka varvet ut (= 32 m på stickorna).
Hand: Sticka slätstickning ytterligare 26 varv.
Hoptagningar för vantens topp:
Varv 1: (2 vr rm tills, 12 rm, 2 rm tills) 2 ggr (= 28 m).
Varv 2: (2 vr rm tills, 10 rm, 2 rm tills) 2 ggr (= 24 m).
Varv 3: (2 vr rm tills, 8 rm, 2 rm tills) 2 ggr (= 20 m).
Varv 4: (2 vr rm tills, 6 rm, 2 rm tills) 2 ggr (= 16 m).
Varv 5: (2 vr rm tills, 4 rm, 2 rm tills) 2 ggr (= 12 m).
Varv 6: (2 vr rm tills, 2 rm, 2 rm tills) 2 ggr (= 8 m).
Varv 7: (2 vr rm tills, 2 rm tills) 2 ggr (= 4 m).
Ta av garnet och trä igenom de resterande maskorna. Dra åt och fäst.
Tumme:
Sätt de vilande 10 m på stickor 5 mm.
Förberedelsevarv: Sticka 10 rm, plocka upp och sticka 4 m i tumhålet (= 14 m).
Nästa varv: 10 rm, 2 rm tills, 2 rm tills (= 12 m).
Sticka 9 varv, eller önskad längd, på tummen.
Tummens topp:
Varv 1: (2 rm tills) varvet ut (= 6 m).
Varv 2: (2 rm tills) varvet ut (= 3 m).
Ta av garnet och trä igenom de resterande maskorna. Dra åt och fäst.

HÖGER VANTE

Höger vante stickas på samma sätt som vänster vante UTOM för Tumkil och Tumme. Sticka enligt nedan vid dessa moment.
Tumkil:
Varv 1-10: 10 rm, öka 1 m, sticka varvet ut (= 42 m).
Tumme:
Varv 11: Sätt de första 10 m på en maskhållare (eller tråd), sticka varvet ut (= 32 m på stickorna).

MONTERING

Fäst lösa trådar.
Skölj upp för hand i ljummet vatten
och lägg plant att torka.
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