Stig: 50-talsvanten

Inspirationen till detta mönster kommer från en 50-tals kofta. Jag tycker mönstret är stiligt
och att det passar oavsett ålder och kön så jag bestämde mig för att göra om mönstret till en
vante.
Storlek: Ungefär normal manshand eller större damhand. Tyvärr glömde jag mäta på vanten
innan jag packade ner den i en låda och flyttade till Spanien, men jag tror att den mäter ca
22-23cm i omkrets.
En liknande vante har den här stickfastheten: 28m x 27v = 10x10cm
Stickor: Strumpstickor 3mm. För en mindre storlek (ex mindre damhand) byt till stickor
2,5mm
Garn: 2-trådigt ullgarn i vitt, gult och svart. Jag har använt tre olika garner: det svarta är Tove
från Sandnesgarn, det vita är från Kampes och det gula är från Lettland av för mig okänt
ursprung.
Förkortningar:
rm: rät maska
am: avig maska
v: varv
ödhpt: lyft 1 maska, sticka 1rm, dra den lyfta over den stickade
2 rm tills: sticka ihop två maskor rätt
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Höger vante:
I-cord: Lägg upp tre maskor på en strumpsticka. Sticka 3 rm. Vänd inte! Låt stickorna glida
över till den andra änden av stickan och sticka 3rm. Den första maskan du stickar på andra
varvet är alltså den sista maskan från första varvet. Upprepa tills du stickat 68 varv.
Verkar det krångligt? I så fall rekommenderar jag att man kollar på några youtube videor som
visar hur man gör (sök bara på I-cord) för det här är en fantastisk uppläggning när man väl
förstår grejen. Och det är inte svårt, jag lovar.
Plocka upp en maska i varje stickat varv på I-corden, två maskor med vitt och två maskor
med svart. Nu har du 68 maskor på stickorna.
Sticka 2 vita, 2 svarta i 9v.
Byt till gult, sticka ett varv gult. Nu börjar mönsterstickningen, se diagram 1.
När du stickat 33v sätts 12m på en bit restgarn. Lägg upp 12 maskor och fortsätt sticka runt.
Detta kommer senare att bli tummen.
Efter ytterligare 31v börjar avmaskningen. Avmaska såhär:
Sticka 1 och 3: 1rm, ödhpt
Sticka 2 och 4: sticka till 2m återstår, 2rm tills.
När 12 maskor återstår: Klipp garnet, lämna en 15cm lång tråd. Dra tråden genom de
återstående maskorna, dra ihop.

Tumme: Plocka upp de 12 maskorna som sitter på restgarnet. Plocka upp 12 maskor till, nu
har du 24 maskor. Sticka enligt diagram2.

Vänster vante:
Sticka som höger vante, men var noga med att placera tummen på andra sidan.

Information:
Det här mönstret tillhör mig och får bara användas för privat bruk.
Om du har några frågor eller har hittat ett fel i mönstret skicka ett mail till clara@clarafalk.se
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Diagram 1

Diagram 2
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