San Francisco

Garnet kommer från

662-376

Garnet kommer från
Vill du se mer av vår design?
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

662-376

San Francisco
Fingervantar
Storlek: dam
Strumpstickor: 2½ och 3 mm
Garnåtgång: 1 nyst á 100 gram (35gram/par)
Stickfasthet: 30 m = 10 cm
Båda vantarna stickas lika. Tummen kommer mitt i sidan.
Lägg med st nr 2½ upp 48 m, sticka 1rm,1am i 6 cm. Byt till st nr 3 och slätstickning. Efter 6 varv börjar ökning för tumkilen. Sticka 1m, ta upp tråden som finns mellan m och sticka den vriden rät, 1rm, ta upp tråden
som finns mellan m och sticka den vriden rät. Upprepa denna ökning på vartannat varv med 1 m mer mellan ökningen för vart varv tills tumkilen består av 17 m, sätt dessa m på en nål att vila. Lägg upp 4 m bakom
tumkilen, minska dessa m genom hoptagning vartannat varv tills det är 48 m. Sticka tills hela vanten är 17
cm eller önskad längd. Nu stickas fingrarna.
Lillfinger: tag 6 m från var sticka (i motsatt sida mot tumkilen) lägg upp 3 m,= 15 m, fördela maskorna på 3
strumpst, sticka runt i 6 cm eller önskad längd. Sticka ihop m 2 och 2 tills det är 2 m kvar, ta av garnet och
dra genom m och fäst väl.
Ringfinger: tag 6 m från var sida, plocka upp 3 m vid lillfingret och lägg upp 1 m = 16 m. Sticka runt i 7 cm,
tag ihop lika som lillfingret.
Långfinger: tag 6 m från ena sidan och 6 m från andra sidan, plocka upp 3 m vid ringfingret, lägg upp 2 m
= 17 m. Sticka runt i 8 cm och tag sen ihop lika som lillfingret.
Pekfinger: tag de 12 m som är kvar, plocka upp 4 m, öka 2 m mitt på = 18 m. Sticka runt i 7 cm, tag ihop
som tidigare.
Tummen: tag tumkilens 17 m, plocka upp 3 m, sticka runt med 20 m i 5 cm, tag ihop som tidigare.

Tumvantar
Storlek: dam
Strumpstickor: 2½ och 3 mm
Garnåtgång: 1 nyst á 100 gram (35gram/par)
Stickfasthet: 30 m = 10 cm
Båda vantarna stickas lika. Tummen kommer mitt i sidan.
Lägg med st nr 2½ upp 48 m, sticka 1rm,1am i 6 cm. Byt till st nr 3 och slätstickning. Efter 6 varv börjar ökning för tumkilen. Sticka 1m, ta upp tråden som finns mellan m och sticka den vriden rät, 1rm, ta upp tråden
som finns mellan m och sticka den vriden rät. Upprepa denna ökning på vartannat varv med 1 m mer mellan ökningen för vart varv tills tumkilen består av 17 m, sätt dessa m på en nål att vila. Lägg upp 4 m bakom
tumkilen, minska dessa m genom hoptagning vartannat varv tills det är 48 m. Sticka tills hela vanten är 20
cm eller önskad längd. Börja nu minska.
På sticka nr 1 och 3. 1rm 2 rm ihop bakifrån, sticka resten av maskorna på stickorna.
På st nr 2 och 4: Sticka tills du gar 3 m kvar, sticka ihop 2 m framifrån rät, 1 rm. Minska så vartannat varv
tills du har 6 m kvar på stickan. Gör nu minsknigar varje varv till det är 2 m kvar på varje sticka. Tag av garnet och trä med hjälp av en nål genom maskorna 2 varv. Drag till och fäst ordentligt.
Tummen: tag tumkilens 17 m, plocka upp 3 m, sticka runt med 20 m i 5 cm. Sticka ihop m 2 och 2 tills det
är 2 m kvar, ta av garnet och dra genom m och fäst väl.

