RASTERVANTAR
Design Lankava Oy, Marja Rautiainen
Storlek S-M-L
Garn 50 g oblekt (fnr 1) och 50 g svart
(fnr 2) Inka garn från Lankava (50 %
alpacka, 50 % ull, 50 g = ca 112 m).
Stickor strumpstickor nr 3 eller enligt
handlag.
Resårstickning runt sticka *1 am, 1
rm*, upprepa*-*.
Slätstickning runt sticka hela tiden rätt.
Mönsterstickning runt sticka enligt diagrammet. Maskantalet är delbart med 4.
Svart ruta i diagrammet = svart garn, vit
ruta = oblekt garn.
Täthet 26 m och 24 v = 10 cm
Arbetsbeskrivning Lägg upp 52-56-60
m med det svarta garnet och fördela
maskorna på 4 stickor. Sticka resårstickning i 6-6-7 v och börja sedan sticka
mönsterstickning enligt diagrammet. Gör
vänstervantens tumhål i slutet av sticka
2 när du har stickat 5-5,5-6 cm efter resåren: sticka 17-19-20 m, flytta 8-9-9 m till
ett hjälpgarn och lägg upp nya maskor
med båda garnen. Dessa ersätter maskorna som du har flyttat till hjälpgarnet.
Sticka varvet ut. Börja minskningarna för
vantens topp när arbetet mäter 18-18,519 cm eller tills lillfingret täcks: *1 rm, gör
en överdragshoptagning (= lyft 1 m ostickad, 1 rm och dra den lyfta m över den
stickade m), sticka tills du har 3 m kvar
på nästa sticka, minska 2 m rätt tills, 1
rm*, upprepa *-* en gång till.
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Obs! Om minskningen råkar sammanfalla med mönstervarvet sticka alla minskningens 3
m med det vita garnet. Upprepa minskningarna i vartannat v ytterligare 3-3-4 ggr. Minska
sedan i varje varv och dra garnet genom de sista 8 m. Fäst garnändarna.
Tumme Plocka upp 18-18-20 m på tre stickor runt tumhålet samt 1 m i vardera sida = 2020-22 m. Sticka mönsterstickning genom att upprepa varv 17-18 i diagrammet i 5,5-6-6,5
cm eller tills tummen täcks. Minska sedan alla maskor genom att sticka 2 rm tills och dra
garnet genom de sista 10-10-11 m. Fäst garnändarna. Sticka den andra vanten lika men
gör tumhålet i början av sticka 3.

= svart
= vit
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

1.

