
Lovikka-vante

Storlek: 1/4 5/8 9/12år Dam Herr
Garn:  100g 200g 200g 200g 200g           LOVIKKA 100% ull 

Broderi:              restgarner i två eller fler färger

Stickor:               Strumpst nr 5 & virknål nr 6

1 ötp = lyft 1m, 1 rm, dra den lyfta m över den rätst.

Handen:
Lägg upp 24-26-28-30-34m på strumpstickor 5 och fördela dem på 4 stickor enligt: 6-7-7-8-9m på 1:a och  
3:e st, 6-6-7-7-8m på 2:a och 4:e st. Sticka 1 v avigt. Därefter runt i slätst i 6-7-7-8-9 v. Vänd arb ut och in och 
sticka slätst i 14-16-18-22-24v. 

På nästa v markeras för tumme: sticka med annan färg över 1:a st 4-5-5-6-7 första m och sätt dem sedan  
tillbaka på stickan. 

Fortsätt sticka uppöver tills arb mäter 13-15-17-20-22 cm (mät från vändningen). Minska genom att sticka  
på: 1:a & 3:e stickan – sticka 1m, 1 ötp, sticka resten av stickans m.  På 2:a och 4:e stickan stickas det tills 3m 
återstår, sticka 2m tills, 1rm. Upprepa dessa minskningar uppöver på vartannat varv ytterligare 3-3-4-4-5 
ggr.

Sticka ihop resterande m två och två och dra en tråd genom de kvarvarande och fäst på baksidan.

Tummen: Tag bort den lilla tråden som du tidigare stickade in. Fördela m på 3 st och st slätst i 3-3½-4-4½-
5cm. Sticka m tills två och två. Dra garnet gm resterande m och fäst på insidan av tummen.

Sticka en likadan vante – men spegelvänd så att tummens markering istället hamnar på 4:e stickans 4-5-5-6-
7 sista m.

Sy med mönsterfärg på det sätt du önskar över kanten. Virka i undersidan av vanten 5cm med luftm med 
virknål 6 och dubbelgarn. Gör tofsar i mönsterfg och fäst dessa i slutet av luftm. Rugga gärna upp arbetet 
(dock ej där det är broderat). Fukta lätt och rugga med en hård borste.

Det finns många varianter på hur man skall sy mönstret på Lovikkavantar ett av de vanligaste är att brodera 
som kryss på kanten. Låt kryssen löpa mellan översta varvkanten och första varvet, fäst i mitten av kanten i  
mittenvarvet. Gärna i två/tre färger.
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