SKOGSVANTAR
Design: Lankava Oy, Marja Rautiainen
Storlek: kvinnor
Garn: 50 g vitt (fnr 1), 50 g grönt (fnr 4), 50 g svart (fnr
2) och 50 g grått (fnr 7) Inka garn från Lankava (50 %
Superwash ull, 50 % alpacka, 50 g = ca 112 m).
Stickor: strumpstickor nr 2,5 och 3 eller enligt handlag.
Rätstickning runt enligt följande: Varv 1: avigt.
Varv 2: rätt. Upprepa varv 1-2.
Mönsterstickning runt: Sticka enligt diagrammet.
Täthet: 27 m och 26 v = 10 cm
Arbetsbeskrivning: Lägg upp 56 m på de tunnare
stickorna med det gröna garnet. Fördela maskorna på 4
stickor = 14 m/sticka. Sticka rätstickning i 3 v. Byt till de
grövre stickorna och börja sticka mönsterstickning enligt
diagrammet. Sticka 14 v i vitt och svart. Sticka nästa 14
v i vitt och grått. Börja det 29:e v med vitt och grönt och
gör samtidigt tumhålet i slutet av sticka 4 (= vänstervanten) så här: flytta 9 m till ett hjälpgarn och lägg upp
nya maskor med grönt och vitt enligt mönstret. Dessa
ersätter maskorna som du har flyttat till hjälpgarnet. När
du har stickat mönsterstickning i 48 v påbörjas minskningarna för vantens spets.
Varv 49: *sticka 1 rm med det vita garnet, sticka ihop
2 m vridet rätt (i de bakre maskbågarna), sticka mönsterstickning tills du har 3 m kvar på sticka 2, sticka 2 m
rätt tills och sedan 1 rm i vitt*, upprepa *-* en gång till.
Minska varje v på samma sätt och dra garnet genom de
8 sista m. Obs! Gör alltid minskningarna med den färg
som visas i diagrammet och fäst de lösa garnen (längre
än 3 maskor långa) som löper bakom arbetet genom att
alltid sno dem bakom den andra vita sidmaskan.
Tumme: Plocka upp 9+9 m på tre stickor runt tumhålet samt 1 m i vardera sida = 20 m (7+7+6 m). Sticka
slätstickning med det gröna garnet tills stickningen når
mitten av tumnageln och börja då minskningarna.
Varv 1: Minska 2 m rätt tills i början av sticka 1 och 2,
sticka 6 m på sticka 3 utan att minska = 6 m/sticka.
Varv 2: 18 rm. Sticka därefter 2 rätt tills i vartannat v
i början av varje sticka. Dra garnet genom de sista 6 m.
Sticka den andra vanten likadant men placera tumhålet
i början av sticka 3.
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Avslutning Om du vill kan du virka ett varv med smygmaskor runt vantens kant med det gröna garnet. Fäst
garnändarna.
= svart
= vit
= grå
= grön

= sticka 2 m rätt tillsammans
= sticka 2 m vridet tillsammans

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet
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