
Höstglöd
Man kan inte ha för många vantar. Man behöver också olika vantar, tunna, tjocka,

halvvantar... Höstglöd är en vante som är tunn och smidig, den är också konstruerad så
att det inte är en höger eller vänster vante, Perfekt när du ska sätta på dig vantarna lite

fort, det kan inte bli fel vante på fel hand, smart va?! 

Storlek:
Dam medium, 9 cm breda x 24 cm långa 

Material

Garn: 2-tr ullgarn (100g = 300meter)
Garnåtgång: cirka 50 gram

Masktäthet: 28 m x 42 v på 10 cm
Stickor: 2,5 mm, eller den storlek du
behöver för att få rätt masktäthet.

Annat smått och gott: Något att sätt
tummaskorna på t ex säkerhetsnålar eller
en bit garn i avvikande färg. Ullnål för att
fästa garnändar. 

Förkortningar:

m: maska
rm: rätmaska
am: avigmaska

Minskningar är gjorda med genom att sticka
två maskor tillsammans på samma sätt
som du skulle sticka en rätmaska.

Ökningar görs genom att plocka upp en ny
maska mellan två eller på annat sätt som
du tycker är bra.
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Höstglöd
Gör så här:

Lägg upp 56 maskor på strumpstickor och
sticka runt.

Sticka resår, 2 rm, 2 am... i 6,5 cm.

Resten av vanten stickas i slätstickning. 

Sticka tills vanten mäter 8 cm från
uppläggningen. 

Dags att sticka tumkilen. 
Sticka 1 maska på sticka 1, öka 1 m , sticka
1 m, öka 1 m. Öka vartannat varv 7 gånger.

Sticka tills vanten mäter 13 cm från
uppläggningen.

Sätt tummens 15 maskor på säkerhetsnålar
eller en tråd.

Lägg upp en maska i tumvecket.

Sticka tills vanten täcker lillfingret, cirka 21
cm. 

Ihoptagning vantens topp
Sticka ihop de två sista maskorna på varje
sticka.

Minska vartannat varv.

När du har 8 maskor kvar totalt, ta av garnet
och dra det igenom de resterande maskor.

Tumme
Plocka upp de 15 maskorna från tråden på
två stickor. Plocka upp 7 maskor i
tumvecket.

Sticka maskorna på sticka 1 och 2, de 15
maskorna från tråden. Minska nu på sticka 3
sticka ihop de 2 första och den 2 sista
maskorna. 

Sticka ett varv utan minskning och så ett
varv med minskningar. 

Du ska nu ha 18 maskor kvar fördela dessa
så du har 6 maskor på varje sticka. 

Sticka runt tills tummen täcker halva nageln,
cirka 4 cm.

Ihoptagning tummens topp
Sticka ihop de två sista maskorna på varje
sticka tills du har 6 maskor kvar totalt.  Ta av
garnet och dra det igenom de resterande
maskor.

Detta är ett gratis mönster från
Hannaleker.se, hoppas du får glädje av det.

 

Höger och vänster vante stickas likadant.
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