
Tunn ”vanlig” vante

Storlek: Dam (men alla har vi olika händer, så mät på dig själv så att de inte blir för korta) 
Garnåtgång: T ex 100 g HIFA2
Stickor: Strumpstickor nr 2
Masktäthet: 34m slätst = 10cm på st 2.  OBS: Byt stickor om masktätheten inte stämmer!
Resårtst: *2rm, 2am*, upprepa * till * varvet ut. 

VANTE

Lägg upp 56m på strumpstickor nr 2 och fördela m jämnt över de fyra stickorna. Kanten på vanten kan 
stickas lite som man vill, men en fördelaktig variant är att sticka resårstickning i 7 cm (se ovan) för att få en 
bra elasticitet i kanten som håller kyla och snö ute. (Andra varianter på kant är t ex att använda endast 
rätstickning, dubbelvikt slätstickning eller mosstickning. Väljer du annat alternativ så måste du dock 
kompensera antalet m och lägga upp fler redan ifrån början.)

Efter kanten ökas det med 16m jämnt fördelat (=72m) och det stickas vidare med slätst. 

När arb mäter ca 6,5cm från kantens slut markeras tummens maskor enligt följande: sticka in en märktråd 
på höger vante: över de första 14m på 3:e stickan och på vänster vante: över de 14 sista m på 2:a stickan. 
När maskorna stickats med märktråden, sätts de tillbaka på stickan och man fortsätter uppöver med slätst. 

När arb mäter ca 15cm från kantens slut påbörjas minskning enligt följande schema:
1:a och 3:e stickan: 1 rm, lyft 1m, 1rm, dra den lyfta m över. 
2:a och 4:e stickan: Sticka tills det återstår 3m på stickan, 2rm tills, 1rm.
Upprepa denna intagning varje varv tills det endast är kvar 2m på varje sticka (=8m totalt). Ta av tråden och  
dra den genom de kvarvarande maskorna och fäst noga på insidan av vanten. 

TUMME
Plocka upp 28m i området runt markeringstråden och sticka slätst. Mät till önskad tumlängd (ca 4-5 cm) och 
påbörja då intagningarna genom att sticka maskorna tills två och två tills det endast finns kvar 4m totalt. Ta  
av tråden och dra den genom de kvarvarande maskorna och fäst noga på insidan av vanten.

Denna vante kan varieras i det oändliga – randig, rutig, lusemönstrat eller kanske med broderier på. 
Nedan har du lite rutmönster som du lätt kan rita upp ditt egna mönster på om du skulle vilja det. 

Har du några frågor eller behöver hjälp med en idé du har – kontakta oss gärna så kanske vi kan stå till tjänst.
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