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91060 VIRKADE & RESÅRSTICKADE VANTAR I LOVIKKA MED MOTIV
GARNKVALITÉ Lovikka (100 % Ull. Härvor ca 100 g = 60 m)

STORLEKAR (A) M(L)
LÄNGD (A) Ca 26(26) cm
HALV BREDD (A) Ca 10(11) cm
GARNÅTGÅNG (A) ca 200(200) g (A.1: fg 7604, A.2: 7520)
VIRKNÅL Nr 7
MASKTÄTHET (A) 12 m och 16 v = 10 cm
TILLBEHÖR (A) Ulltops i olika färger, filtnål medium

STORLEKAR (B) M(L)
LÄNGD (B) 27(29) cm
HALV BREDD (B) Ca 9(10) cm
GARNÅTGÅNG (B) ca 200(200) g (fg 7600)
STRUMPSTICKOR (B) Nr 5.5
MASKTÄTHET (B) Ca 8 m ej utsträckt resårstickning och 8 varv = 5 cm
TILLBEHÖR (B) Ulltops i gult, rött, svart, filtnål medium, 1 bit tunt stadigt tyg 20 x 20 cm

DESIGN & TEXT Ulrika Andersson

FÖRKLARINGAR (A) Mönster: Smygmaskor (sm), virkas om bakre maskbågen alla varv. Ökning: Virka 1 sm i främre och 1 sm i bakre maskbågen
 i samma maska. Virka båda vantarna samtidigt för att få dem lika. 

VIRKAD TUMVANTE (A) Lägg upp 24(26) lm, vänd avigsidan upp. Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, virka 1 sm i var lm om den översta maskbågen 
 = 23(25) m. Tag ihop till en ring med 1 sm. Virka runt utan avslutning på varvet, med 1 sm om bakre maskbågen alla 
 varv. Virka 6 v. Märk ut den mittersta m. Öka 1 m på var sida om märket vart 3:e varv 3 ggr. Virka även 2 v efter sista 
 ökningen = 7 m i tumkilen. Virka 2 lm, hoppa över de 7 m för tummen. Virka 15-16 varv eller till önskad längd.
 Markera den mittersta m i var sida. Minska genom att virka ihop 2 m på var sida om märket varje varv 4(4) ggr. Virka 
 sedan ihop de resterande m 2 och 2. Tag av garnet och fäst ihop m. Tumme: Virka 11(12) m runt tumhålet i 8(9) v. Virka 
 ihop m 2 och 2 till 4 m återstår. Tag av garnet och fäst ihop m.  

EFTERBEHANDLING (A) Fukta vantarna med ljummet såpvatten, först på insidan, rugga upp med hård borste. Låt torka till lite, fukta sedan 
 utsidan, rugga upp lika som på insidan, häng och låt torka. Prickar och bollar: tag små tofsar av ulltops och tova ihop 
 små bollar med filtnålen, öka på med lite ulltops i taget tills du får rätt storlek. Knyt fast bollarna med flerdubbel sytråd, 
 då kan du lätt ta bort dom vid tvättning. 

FÖRKLARINGAR (B) Lovikkavantar i resårstickning är ovanligt, men de känns alldeles utmärkt på handen och blir mycket mjuka och följsamma.
 Trafikmärken eller andra dekorationer gör du själv efter egen fantasi med ulltops och filtnål. Vantarna stickas i resårstickning 
 1 rm, 1 am. Tummarna och hoptagningen vid fingrarna stickas i slätstickning. Båda vantarna stickas lika. 

RESÅRSTICKAD 
TUMVANTE (B) Lägg upp 29(33) m på dubbla stickor. Fördela m på strumpstickor, sticka ihop första och sista m, håll m hårt och sticka 
 ihop, då slipper man det stora mellanrum som annars lätt uppstår = 28(32) m. Sticka 1 rm, 1 am i 12(13) varv. Märk ut 
 de 2 mittersta m, öka 1 m på var sida om märket, vartannat v 3 ggr. OBS! Alla m i tumkilen skall stickas räta. Sticka även 
 2 v efter sista ökningen. Sätt de 8(8) m från tumkilen på nålar. Lägg upp 2(2) nya m över tumkilen. Fortsätt med 1 rm, 
 1 am över alla m igen. Sticka 10(11) cm. Sticka 1 rätt v. Fortsätt med slätstickning. Sticka tillsammans de 2 sista m från 
 var sticka vartannat v 3(3) ggr och varje v till 4(4) m återstår. Tag av garnet och fäst ihop m. Tumme: Tag de 8(8) m 
 från nålarna, plocka upp 6(7) m sticka slätstickning i 10(11) v. Sticka tillsammans m 2 och 2 till 4(4) m återstår. Tag av 
 garnet och fäst ihop m. 

EFTERBEHANDLING (B) Fukta vantarna med ljummet såpvatten, börja med insidan. Rugga sedan upp med en hård borste, låt torka till lite, fukta 
 sedan utsidan och rugga upp lika som på insidan, häng upp och låt torka. Trafikmärke: Klipp en fyrkant av tyget 10 x10 
 cm, rita upp en triangel på tyget ca 5½ x 5½ cm. Nåla fast tyget på en skumgummiplatta. Tag små tofsar av den gula 
 ullen och tova ihop till en platta som nästan täcker triangeln, öka på med mera ull till lagom tjocklek, forsätt med den 
 röda kanten och sist med den svarta linjen. Tag lite ull i taget och tova då går det lättare att få jämn tjocklek och en 
 slät yta. Lossa märket, klipp bort tyget alldeles intill kanten. Prova in märket på vanten och tråckla fast, då går det lätt 
 att ta bort vid tvättning. 

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. 
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 
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