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Lovikka (100 % Isländsk Ull. Ca 100 g = 60 m)
Ca 14 m x 20 v i slätst på st 5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
Ca 125 (150) 150 (175) 200 g (fg 7601, vit)
5 mm (strumpstickor eller lång rundsticka för magic loop)
Restgarn i rött och ljusgrått till brodyr, Ullnål, Garntåt i avvikande färg.
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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

am=aviga maskor, bmb=bakre maskbågen, ggr=gånger, m=maska/maskor, rm=räta maskor, st=sticka/stickor/stickning,
tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

Slätstickning i rundvarv: rm alla varv.

HÖGER VANTE

Lägg med st 5 mm upp 20 (25) 30 (30) 36 m och fördela över stickorna.
Ta ihop till en ring och sticka runt - 1 v am och därefter slätstickning i 7 (7) 9 (9) 9 v (= kanten som viks upp).
Vänd arbetet ut och in, sticka slätst i 18 (20) 22 (26) 30 v. OBS! Minska på första varvet 0 (1) 2 (0) 0 m jämnt fördelat
= 20 (24) 28 (30) 36 m. Se till att ha hälften av maskorna fördelat över stickorna så du vet vad som blir vantens insida
resp utsida.
På nästa v markeras för tummen:
Sticka med en garntåt i avvikande färg över varvets första 4 (5) 5 (6) 7 m, sätt tillbaka maskorna på vänster sticka och
sticka dem igen med det vanliga garnet. Fortsätt som tidigare till vanten, från vändningen, mäter 15 (17) 19 (22) 25 cm.
Nu stickas hoptagningar enligt följande:
Varv 1: Sticka 1 rm, 2 rm tills, 6 (7) 8 (9) 10 rm, 2 rm tills i bmb, 2 rm, 2 rm tills, 6 (7) 8 (9) 10 rm, 2 rm tills i bmb, 1 rm.
Varv 2: Rm utan hoptagningar.
Upprepa varv 1-2 ytterligare 3 (3) 4 (4) 5 ggr.
På nästa v: Sticka 2 rm tills v runt.
Ta av garnet, trä det genom de återstående m och dra åt. Fäst trådarna.

VÄNSTER VANTE

Stickas som höger, men markeringen för tummen görs över de 4 (5) 5 (6) 7 sista m på varvet.

TUMME

Plocka upp de 7 (9) 9 (11) 13 öppna m på stickor, samtidigt som du försiktigt drar ut markeringstråden. Plocka upp
ytterligare 1 m på det övre v av markeringen i tummens ytterkant = 8 (10) 10 (12) 14 m. Anslut garn och sticka runt i
slätst i 4 (4½) 5 (5½) 6 cm.
På nästa v: Sticka 2 rm tills v runt.
Ta av garnet, trä det genom de återstående m och dra åt. Fäst trådarna.

EFTERBEHANDLING

Om du vill få vantarna tätare och mjukare, kan du rugga dem. OBS! Vantarna på bilden är inte ruggade.
Tvätta vantarna i varmt vatten. Gnugga kraftigt med såpa så du får en valkningseffekt. Skölj noga. Centrifugera dem lätt
för att få ut det mesta vattnet. När de är nästan torra ruggas de upp med en hård borste så blir de riktigt täta och ulliga.

BRODYR

Brodera enligt skissen med dubbelt garn på den uppvikta kanten.
Gör två snoddar, ca 7 cm långa - antingen tvinna trådar eller virka luftmaskor med dubbelt garn. Gör en liten tofs av
broderigarnet och fäst i ena änden på snodden. Fäst snodden i vantens vikkant i motsatt sida från tummen.
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Diagramförklaring
1 ruta = ½ m x 1 v.
Sy först nedre raden, sedan övre.

