Tumvanten Sverige
Fin tumvante med dekorativa ”rullor”. Modellen passar både damer och herrar

Garn: Iloyarn alpacka 3/11
Garnåtgång: 2 nystan till basfärgen och 1 nystan till
“rullorna”
Stickor: Strumpstickor 3 ½ (5 stycken)
Storlek: M (L dam) För herr; öka längden mellan tumme o
avmaskning.
Övrigt: eventuellt sugrör

Stickas med dubbelt garn. Vill du inte nysta upp det blå; ta
fram tråden från ovansidan och trä med en grov nål genom
ett sugrör så trasslar sig inte garnändarna.

Mönster: Eva Holmström
Mönster:
Storlek Lägg upp 44 (48) maskor med blå färg. Fördela på 4 stickor. Sticka 5 varv räta.
Vänd arbetet ut o in, byt till gul färg, sticka 5 varv räta.
*Byt till blå färg, sticka ett rätt varv med blå färg från rätsidan. Vänd arbetet och sticka 4 räta
varv med blå färg från avigsidan. Vänd arbetet ut o in och sticka 5 varv räta varv med gult*
Upprepa ** 2 ggr så att det finns 4 ”rullor” blått.
Sticka 10 varv gult till.
För vänster vante: Sticka de 10 första maskorna på en tråd i avvikande färg. Sätt tillbaka dem
på stickan och fortsätt sticka med den gula färgen.
För höger vante: Här är det de 10 sista på sticka 2 som behandlas enl ovan.
Sticka rätt med gult till önskad längd eller ca 7(8) cm. Börja avmaskningen.
Höger vante: På sticka 1 och 3 stickas 1 maska, lyft en maska, sticka en maska, dra den lyfta
maskan över den stickade (1 öhpt), sticka resten av maskorna på stickan räta som vanligt. På
sticka 2 och 4 sticka räta maskor tills 3 maskor återstår; sticka två maskor tillsammans, sticka
en maska.

Vänster vante: På sticka 1 och 3 stickas tills tre maskor återstår, sedan 2 maskor tillsammans
och en maska till sist. På sticka 2 och 4 stickas en maska, 1 öhpt och sedan resten av
maskorna rätt.
Detta för att ”byta färg” kanten ska komma på baksidan.
Avmaska vartannat varv tills 20 maskor återstår (5 m på varje sticka). Avmaska sedan varje
varv tills det återstår 8 maskor totalt. Klipp av en tråd, trä igenom och fäst på baksidan.
Ta upp trådarna för tummar; 20 maskor. Ev någon extra maska i greppet för att undvika hål,
men som sedan avmaskas så snart som möjligt så inte tummen blir för bred. Sticka i 6-6-5
cm. Sticka två maskor tillsammans varvet runt. Sticka ett varv. Sticka ett varv tillsammans.
Klipp av tråden och trä igenom och fäst på baksidan.

