Mysiga virkade tumvantar.
Dessa mysiga vantar håller dig både varm och snygg på vintern.
Garnet är spunnet för hand av kvinnor i Bolivia, tack vare att de har
möjlighet att spinna hemma kan de bidra till familjeförsörjningen.
Detta är verkligen ett kvalitetsgarn med gott samvete.

Garn
Iloyarn alpaca handmade 100 g
Garnåtgång: 2 härvor + ca 14 m av annan färg
Virknål: 5
it = ihoptagning
st = stolpe
fm = fast maska
lm = luftmaska
sm = smygmaska

Mönster
Virka 28 lm med virknål nr 5. Slut till en ring med en
smygmaska i första lm.
Tänk på att du virkar arbetet fram och tillbaka, det vill säga att du vänder när du avslutat ett
varv, och inte fortsätter att virka som förra varvet.
Virka nu 28 fm i 15 cm eller önskad längd.
Gör öppningen för tummen så här:
Virka 6 lm, hoppas över 5 fm fortsätt virka i 6:e fm, forsätt virka varvet runt med nedtag även
i lm, du har nu 28 fm.
När arbetet är 8 cm från tumhålet eller totalt 23 cm börjar intagningen av arbetet enligt
följande.
Vänster vante:
Lägg vanten så att öppningen kommer på den vänstra sidan.
Varv 1: Virka 1 fm, gör 1 it, virka 8 fm, gör 1 it, virka 2 fm, göt 1 it, virka 8 fm, gör 1 it, 1 fm.
Nu skall 24 fm återstå.
Varv 2: Virka 1 fm, 1 it, 6 fm, 1 it, 2 fm, 1 it, 6 fm, 1 it, 1 fm.
Nu skall 20 fm återstå.
Varv 3: Virka 1 fm, 1 it, 4 fm, 1 it, 2 fm, 1 it, 4 fm, 1 it, 1 fm.
Nu skall 16 fm återstå.
Varv 4 : Virka 1 fm, 1 it, 2 fm, 1 it, 2 fm, 1 it, 2 fm, 1 it, 1fm.
Nu skall 12 fm återstå.
Varv 5: Virka 1 fm, 2 it, 2 fm, 2 it, 1 fm.
Nu skall 8 fm återstå.

Varv 6: Sist nu virka 4 it, spar ca 10 cm på garnet, klipp sedan av det, fäst garnet på
avigsidan.
Höger vante:
När du virkar höger vante, lägg öppningen för tummen åt höger, följ sedan instruktionen för
hur man tar ihop vanten.
Tummen:
När du virkar tummen börjar du med att virka 12 fm, som du hämtar upp runt om öppningen i
vanten, avsluta med en sm i första lm.
Fortsätt arr virka 12 fm på varje varv tills du mäter 4,5 cm.
Sedan börjar ihop tagningen av tummen.
Virka 1 it, 1 fm, 1 it, 1 fm, tills 3 fm återstår.
Klipp då av garnet och dra samman resterande m.
Fäst garnet på avigsidan.
Dekorering av vantar:
Tag det bruna handspunna garnet och virka 35 lm, virka sedan 35 fm, dra igenom garnet i
sista öglan och klipp av garnet.
Detta band träs sedan in i vanten, bildar ett dekorativt band som går att knyta om handleden.
Avslutningsvis syr du langettsöm på kanten som prydnadssöm.
Langettsöm syr du: Garnet träs igenom stygnöglan så en fast kant bildas. Detta upprepas runt
hela varvet.

