SLÖJDTIPSET

SLÖJDTIPSET

SLÖJDTIPSET
Beskrivning och bilder av Karin Eldforsen

Sticka enkla rätstickade vantar på två stickor
Det här är en beskrivning som passar för den som inte är så van att sticka. Du stickar fram och tillbaka i
endast räta maskor och syr därefter ihop vantarna i sidan.

Vad behöver du för att börja

Två stickor ca nummer 4. Är man en ung människa
med ganska små händer så är det mycket lättare att
sticka med korta stickor. Använd då strumpstickor och
sätt gummiband som ”stoppar” längst ut.
Lagom kan vara ett tretrådigt ullgarn men det går
också alldeles utmärkt att sticka i Lovikagarn.
Använder man ett tretrådigt ullgarn kan det vara
lämpligt att låta en tråd med Mohairgarn följa med
i stickningen. Då blir eventuella misstag mer förlåtande!

Tumme:
Plocka upp 2 maskor på var sida om de 4 maskorna
som redan sitter på en tråd.
Lägg på var sida upp ytterligare 2-3 maskor.
Sticka så långt som det är upp till nagelbandet på
tummen.
Gör ihoptagningar på samma sätt som för handen.
Sy ihop:
Sy ihop vantarna enligt bilden. Sy från rätsidan, sy
runt yttermaskorna. Fäst trådarna på insidan.
Är man nybörjare så kan vantarna bli olika stora,
men det fixas med att blöta vantarna och forma
dem lite.
Dekorera gärna med lite stygn eller virka en fin
kant så blir det riktigt fina vantar!

Så här gör du

Lägg upp 28 maskor.
Sticka räta maskor på alla varv. Även sista och första
maskan skall stickas rät.
Sticka så långt som du vill att skaftet på vanten skall
vara. Mät upp till tummens första led.
Räkna ut var mitten är. Från mitten och ut mot
vänster kant (eller höger på andra handens vante) så
sätter du 4 maskor på en tråd. På dessa maskor ska du
senare sticka tummen, men det kommer vi till.
Fortsätt sticka och när du kommer till maskorna som
sitter på tråden så lägg upp motsvarande 4 maskor.
Fortsätt sticka upp till nagelbandet på pekfingret.
Märk ut mitten med en tråd eller en markör.
Från den sida som du vill ha som rätsida så ska du nu
göra intagningar, på avigsidan stickar du bara varvet
som vanligt.
Intagningar:
Varv 1, rätsidan: Sticka 1 rät maska. Sticka ihop
2 maskor. Sticka tilla du har 3 maskor kvar innan
mittmarkeringen. Sticka ihop 2 maskor. Sticka 2 räta
maskor. Sticka ihop 2 maskor. Sticka tills du har 3
maskor kvar på varvet. Sticka ihop 2 maskor. Nu har
du förhoppningsvis bara en maska kvar som du kan
sticka på detta varv. Sticka sista maskan.
Varv 2, avigsidan: Sticka nästa varv utan ihoptagningar.
Upprepa dessa varv tills du har ungefär 3-4 maskor
kvar och då drar du igenom tråden i dessa maskor.
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Gillar du att sticka och vill visa upp vad du
gör? Kolla in #delavantar på sid. 6
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