Almas randiga vantar
Fina randiga vantar med smalrandig tumme som en liten extra detalj.

Garn: Iloyarn alpacka superfine 3/6 100 g = 200 m
Garnåtgång: 2 nystan i olika färg (räcker till två par vantar)
Stickor: Strumpstickor 3 ½ och 4, gärna trästickor.
För tätare vantar mindre stickor, ev 3½ hela vägen men då blir
vantarna mindre
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Uppläggning och fortsättning
Lägg med valfri färg upp 40 (42) 44 maskor med strumpstickor nr 3½. Gärna estonisk uppläggning eftersom den är
elastisk. Sök på Youtube för att se hur man gör! Fördela maskorna på 4 stickor. På medium storleken förslagsvis 12
på sticka 1 o 3 och 10 på sticka 2 o 4. Håll särskilt till mellan sticka 1 och 4. Är det svårt, brukar det ordna sig när
trådändarna ska fästas.
På storlek S och L kan du sticka resår 2 räta, 2 aviga men på storlek M får det bli 1 rät och 1 avig.
Sticka resårstickning i ca 8 cm.
Byt till den färg vanten ska randas med. Sticka 4 varv. Byt till ”resårfärgen” sticka 4 varv. Fortsätt så och byta färg
vart 4:e varv- Sticka i 6 (6½)7 cm. Sticka in en lös tråd för tumhålet på tredje stickans första 8 maskor (på den andra
vanten på de sista 8 maskorna på 4:e stickan). Sätt tillbaka maskorna och sticka vidare tills arbetet är 16 (17) 18 cm.
Avmaskning
Maska av, varje varv (eller vartannat till att börja med om du vill ha längre avslut för långa fingrar!).
På sticka 1 och 3: sticka en maska, lyft en maska, sticka en maska lyft den lyfta maskan över den stickade). På sticka 2
och 4: sticka stickans första maskor. När tre stycken återstår stickas två tillsammans.
När fyra maskor återstår, klipp av garnet drygt en decimeter och fäst tråden väl på insidan.
Tummen
Plocka upp de maskor som stickats i avvikande garn och fiska gärna,med en viknål upp några extra maskor vid uppplockningen som du sedan på andra varvet minskar av så att det blir totalt 18 maskor (6 maskor på 3 stickor). Sticka
runt i 6-7 cm (prova !). På bilden har färgen bytts vartannat varv. Sticka samman maskorna två och två. Sticka ett
varv. Sticka samman maskorna 2 och 2. Klipp av garnet och trä igenom kvarvarande maskor. Fäst väl på insidan.

