Norrsken av Christina Viklund #delavantar
Vantarna stickas runt i slätstickning på 4 stickor eller med magic loop och blir ca 20 cm i omkrets. För en
större modell byt till grövre stickor eller utöka mönstret med en rapport. (6m x 9m) Om du byter till andra
färger kanske du får en vante med namnen ”skogens bär” rödlila, eller ”havet och sjöarna” blå. Fritt
fram för fantasin.
Strumpstickor eller lång rundsticka nr 2,5
Garn Rauma finull. Stickfasthet på den här vanten 30 m /10 cm. Färger: 410 brunsvart, 484 petrol, 4605
knallturkos, 454 Fjärilslarv(gulgrön)
Lägg upp 60 m med turkos och fördela på stickorna, sticka första varvet rät med turkos enligt diagram, sedan
ett varv rät med limegrön, 2 v slätstickning med limegrönt (allt enligt diagram) Fortsätt att sticka
slätstickning enligt diagram i totalt 14 v. Nu stickar du resårstickning 1r, 1 a enligt diagram i 6 v. Därefter
följer du diagrammet i ung 21 v eller tills du når lagom höjd för tummen.
Tumhål: Höger hand förbereds för tumhålet. Sticka 3 m. Sticka 11 m med en lös/separat tråd, flytta tillbaka
dem på vänster sticka och sticka dem enligt mönsterdiagrammet till lagom längd på vanten, ungefär 5
mönsterrapporter. Minska på 1 v, sticka 2 v utan minskning, minska på 1 v, 2 v utan minskning, minska
därefter på varje v. Dra en tråd genom de sista 8 maskorna.
Förklaring till minskningarna:
Sticka 1: sticka 1 r, 2 m tillsammans i bakre maskbågen, sticka
resterande maskor på stickan.
Sticka 2: sticka tills 3 m återstår, sticka 2 m tillsammans, 1 r.
Sticka 3: sticka lika som sticka 1.
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Sticka 4: sticka lika som sticka 2.
Tummen: Peta loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om
tumhålet och fördela på stickorna =22 m. På första varvet
plockar du upp två m på var sida om tumhålet = 26 m. På varv 2
stickar du ihop 2 m på var sida om tummen = 24 m. Fortsätt att
sticka enligt diagrammet. Gör ihoptagningar när tummen når
upp till halva tumnageln, på varje varv till 8 m återstår, dra en
tråd igenom.Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt. Låt torka
plant.
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