KORS- OCH-TVÄRS-VANTAR
Design Lankava Oy
Storlek S/M
Tillbehör 100 g grått (fnr 182), 100 g gult (fnr 14) och
100 g vitt (fnr 1) Alize Cashmira från Lankava (100 %
ull, 100 g = ca 300 m).
Strumpstickor nummer 3,5 eller enligt handlag.
Flätmönster Sticka runt så här:
Varv 1-3: *2 am, 2 rm*, upprepa *-*. Varv 4: Sticka *2
am, 2 rm om varandra (sticka den andra m rätt genom
den bakre maskbågen, sticka sedan den första m rätt
och släpp båda m samtidigt av den vänstra stickan)*,
upprepa *-* v ut. Upprepa varv 1-4.
Mönsterstickning Sticka runt med samma färg i 3 v
enligt mönstret.
Masktäthet 24 m och 35 v = 10 cm mönsterstickning
Arbetsbeskrivning Lägg upp 48 m med grått garn
och fördela maskorna på 4 strumpstickor (12 m/sticka).
Sticka 23 v i flätmönster. Börja med mönsterstickning
och sticka ränderna så här: 3 v med gul färg, 3 v med
vit och 3 v med grå. Börja med det gula garnet.
Varv 1: *lyft 2 m ostickade, 2 rm*, upprepa *-* v ut.
Varv 2: *2 m rätt om varandra (= sticka den andra m
rätt genom den bakre maskbågen, sticka sedan den
första m rätt och släpp båda m samtidigt av den vänstra
stickan), 2 rm*, upprepa *-* v ut.
Varv 3: sticka rätt.
Varv 4: *2 rm, lyft 2 m ostickade*, upprepa *-* v ut.
Varv 5: *2 rm, 2 m rätt om varandra*, upprepa *-* v ut.
Varv 6: sticka rätt. Upprepa varv 1-6 i mönsterstickning.
När du har stickat 3 gula ränder, gör tumhålet i nästa v
i slutet på sticka 2, efter tumhålet finns det fortfarande
2 m på stickan. Gör så här: sticka 14 m med vit färg, sätt nästa 9 m på en hjälptråd, lägg upp 9 nya m i stället för
dessa och sticka v ut. Fortsätt att sticka mönsterstickning. När vanten når till lillfingrets topp börja minskningarna
för vantens topp. Minska vart 3:e v, d.v.s när du stickar rätt, så här: sticka 2 m vridna (genom bakre maskbågen)
rätt tills i början av stickorna 1 och 3 samt 2 m rätt tills i slutet av stickorna 2 och 4. Fortsätt att sticka mönsterstickning med alla andra m. När det återstår 6 m på alla stickor minska på nästa v så här: *2 m vridna rätt tills, 1 rm, 2
m vridna rätt tills, 2 rm, 2 m rätt tills, 1 rm, 2 m rätt tills*, upprepa *-* en gång till = 16 m. Minska ytterligare i nästa
v så här: *2 m vridna rätt tills, 4 rm, 2 m rätt tills*, upprepa *-* en gång till = 12 m. Dra garnet två gånger genom de
resterande m.
Plocka upp 9+9 m runt tumhålet samt 1 m i vardera sida = 20 m. Sticka mönsterstickning 5-6 cm eller tills tummen
täcks. Minska sedan på rätstickade v så här: *2 m vridna tills, 2 rm*, upprepa *-* v ut = 15 m. Sticka nästa v med
samma färg och minska så här: *2 m vridna tills, 1 rm*, upprepa *-*. Dra garnet genom de resterande 10 m. Fäst
garnändarna. Sticka den andra vanten lika men med tummen åt motsatt håll.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

