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90385 LOVIKKAVANTAR TILL BARN & VUXEN
GARNKVALITÉ Lovikka (100% Ull. Härvor ca 100 g = 60 m)
STORLEKAR 1-2(2-4)6-8(10-12) år/Dam(Herr)
GARNÅTGÅNG Ca 100(100)200(200) g/200(300) g + lite restgarn till broderiet och tofs.
 A: fg 7623 B: fg 7622 C: fg 7625 D: fg 7621 E: fg 7624
STRUMPSTICKOR Nr 5
VIRKNÅL Nr 4.5
DESIGN Frykdals Form E-POST patterns@jarbo.se
STORLEKSGRADERING Kerstin Arvelind

MASKTÄTHET Ca 14 m slätstickning på stickor nr 5 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

FÖRKORTNINGAR m=maska, rm=rät maska, am=avig maska, lm=luftmaska, v=varv.
 
TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
 * Markera den storlek Du stickar med en färgad penna så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 * Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att Du håller 
    den angivna masktätheten.
 * Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm
    och Lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. Många föredrar att börja på ett nytt nystan 
    genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

VANTE Lägg med stickor nr 5 upp 20(24)26(28)30(32) m. Fördela m över 4 strumpstickor 5(6)6(7)7(8) m på 1:a och 3:e stickan,  
 5(6)7(7)8(8) m på 2:a och 4:e stickan, sticka 1 avigt v, därefter slätst (alla v räta) i 6(6)7(7)8(8) v, vänd nu arbetet ut
 och in och sticka slätst i 5,5(7)8,5(11)13,5(15) cm. På nästa varv markeras för tummen enligt följande: Sticka med kulört
 garn över 1:a stickans 4(4)5(5)6(7) lyft tillbaka dessa m på 1:a stickan och fortsätt sticka runt som tidigare. Då arbetet
 från vändningen är 11(13)15(17)20(22) cm minskas för vantens topp enligt följande: Minskningsvarv: På 1:a och 3:e
 stickan stickas 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta m över, sticka rm stickan ut. På 2:a och 4:e stickan stickas rm tills
 3 m återstår på stickan, 2 rm tillsammans, 1 rm. Dessa minskningar görs vartannat v 3(4)4(5)5(6) ggr. På nästa v stickar man
 ihop m 2 och 2 över hela v. Tag av garnet, drag tråden genom resterande m och fäst väl. Sticka andra vanten lika men markera
 för tummen på 4:e stickas sista 4(4)5(5)6(7) m. 

TUMME Drag ur den kulörta tråden. Plocka upp runt tumgreppet 10(11)12(13)14(15) m. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och
 sticka runt i rät slätstickning. Sticka slätst i 3(3½)4(4½)5(6) cm, sticka tillsammans 2 och 2 rät över 1 v. Tag av garnet,
 drag det genom de resterande m och fäst väl.  

MONTERING Virka med virknål nr 4.5 en sträng lm ca 4 cm lång för tofsen, från vantens 1:a varv och på tummens motsatta sida. Tag
 av garnet. Gör en tofs av restgarn i 2 färger och fäst i slutet av lm strängen. Brodera även på vantens mudd över 2 m och
 med 2 färger av samma restgarn som tofsen. 
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