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Lovikka vantar för barn
Storlek: ½ (1) 2-3 (4-5) 7-9 (10-12) år
Garnåtgång: 1 (1) 2 (2) 2 (3) nystan á 50 gram + restgarn till broderierna och flätor.
Stickor: Strumpstickor nr 5,5
Design och beskrivning: Pia Johansson, www.pias-sticksida.com

Lägg upp 18 (18) 20 (22) 24 (26) m och fördela dessa på 4 strumpstickor. Sticka 7 (7) 7 (7) 8 (8) varv stlätstickning och sticka 1 varv avigt från rätan. = Detta varv är vikvarv. Du ska nu ha avigan utåt.
Sticka rakt i 21 (12) 14 (15) 17 (19) varv. (OBS! ½ år har ingen tumme, utan sticka rakt tills avm börjar)
Nu sätts en tråd för vänster tumme 0 (4) 4 (5) 5 (5) m på sticka nr 2. För höger tumme sätt tråden på sticka nr 3.
Forts med slätstickning tills den har 21 (22) 27 (29) 32 (36) v. Nu minskas 1m i början av varvet på sticka nr 1
och 1m i slutet på sticka nr 2. 1m i början på sticka nr 3 och lm i slutet på sticka nr 4. Gör denna minskning en
gång till. Dra en tråd igenom resterande maskor.
Tumme.
Plocka över 4m från tråden på en sticka och 4 m på den andra stickan. Fördela maskorna på 4 stickor och sticka
0 (7) 8 (9) 10 (11) varv. Maska av 1 m i början av varvet på sticka 1 och 3. Maska av 1m i slutet på sticka 2 och
4. Drag igenom resterande maskor med en tråd och fäst alla trådar. Brodera efter diagrammet.

Broderi exempel strl 2-3 år.

1 tråd rött
1 tråd gult
1 tråd blått
Gör en fläta av resten av garnet med den tråd från upplägget.
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