Almas babyvantar
Supersöta mjuka lättstickade vantar för de minsta.
Mönster av Eva Holmström, Alma Trapps eftr.

Garn: Iloyarn alpacka 3/11, 50 g = 183 m
Stickor: 5 strumpstickor 2 ½, gärna extra korta
Garnåtgång: några meter av färg 1, en rest av färg 2
Storlek babyvantar: 0 mån (3 mån)

Mönster:
Lägg upp 32(36) maskor med färg 1. Fördela maskorna
så det finns 8 (9) maskor på varje sticka, Sticka ett varv
med resår; en rät och en avig maska. Ett alternativ till
detta är Tips 1: vg se nedan.
Fortsätt sedan med färg 2 och sticka 2 ½(3) cm resår stickning.
Övergå till slätstickning, dvs enbart räta varv runt , runt. I ca 4,5 cm(5,5)
Börja maska av; På sticka 1 och 3 stickas en maska, lyft en maska, sticka en maska. Dra den lyfta
maskan över den senast stickade (= en ödhpt) Sticka resten av maskorna på stickan. På sticka 2 och 4
stickas 5(6) maskor, de två näst sista maskorna stickas tillsammans och den sista maskan stickas som
vanligt.
Fortsättmed avmaskningen varje varv till endast 8 maskor återstår. Trä garnet genom maskorna och
fäst ordentligt på avigsidan.
Fäst starttrådarna också på baksidan.
Sticka den andre vanten lika!
Tips 1: Lägg upp med estonisk uppläggning. Blir en tjockare men mer elastisk uppläggning. Finns bra
beskrivningar på youtube hur man går till väga. Har du en gång lärt dig kommer du alltid att använda
detta till vantar och mössor.
Tips 2: Om Du vill ha lite mönster på vanten kan du efter resåren och två varv slätstickning sticka
omväxlande med färg ett och två varannan maska i t ex tre varv. X= färg 1
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Tips 3: Om Du ska ge bort vantarna kan du virka en tråd i färg 1 och binda om vantarna. Denna kan,
om föräldrarna så önskar sys fast i vantarna och träs genom en overalls ärmar, så kommer vantarna
inte bort när de tas av.

