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Tumvante i Lovikka garn.
Stickas på 2 eller 4 stickor.

Storlek: 2/3-(4/5)-6/8 år -(dam)-herr
Garnåtgång: 1-(1)-1-(2)-2 härvor/par á 100 gram 
+ ev garn i avvikande färg till stickad randning eller broderat mönster.
Raka stickor 7 mm eller Strumpstickor 7 mm
Stickfasthet: 13 m = 10 cm. Kontrollera stickfastheten för ett bra resultat.

Läs igenom beskrivningen innan du börjar sticka.
Bestäm om du vill randa vanten eller om du vill brodera med garn i avvikande färg.

Arbetets gång: Lägg upp 20-(22)-24-(28)-30 m. Sticka fram och tillbaka i slätstickning eller fördela på 4 strumpstickor 
och sticka runt i slätsticking. 1:a v stickas avigt. Sticka rakt upp i 7-(8)-9(11)-12 cm. Sticka för tumme genom att sticka 
8-(9)-10-(11)-13 m, sticka följande 3-(3)-4-(5)-5 m med ett garn i avvikande färg, sätt tillbaka m på höger sticka och 
sticka igen med det vanliga garnet. Fortsätt i slätstickning över alla m tills hela vanten mäter 13-(15)-17-(22)-25 cm.
Om du stickar på 2 stickor ska du dela upp maskorna i 2 delar, markera mitten med ett garn i avvikande färg eller med 
markeringsringar (exempel: på storlek 6/8 år har vi 24 m, sätt en markering mellan den 12 och 13:e m). 

Minska så här för fingrarna så här om du stickar på 2 stickor: sticka ihop de 2 första m vridet rät, sticka till 2 m 
före markeringen, lyft 1 m sticka 1 m, drag den lyfta m över, sticka ihop de 2 följande m vridet rät, stcika tills 2 m åter-
står på varvet och lyft 1 m sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Sticka 1 varv utan minskningar. Minska sen enl. ovan på varje varv tills det är 4-(6)-8-(8)-10 m kvar. 
Tag av garnet och drag genom de resterande m. Drag till och fäst väl. 
Sy ihop vanten i sidan. 

Minska så här för fingrarna så här om du stickar på 4 strumpstickor: På 1:a och 3:e stickan, sticka ihop de 2 
första m vridet rät. På 2:a och 4:e stickan: lyft näst sista m, sticka 1 m och drag den lyfta m över.
Sticka 1 varv utan minskningar. Minska sen enl. ovan på varje varv tills det är 4-(6)-8-(8)-10 m kvar. 
Tag av garnet och drag genom de resterande m. Drag till och fäst väl. 

Tumme: Tag ur maskeringstråden för tumme. Sätt m på 3 stickor och plocka upp 1 m i var sida. Sticka runt i slätstick-
ning tills tummen är 3-(4)-4½-(5)-6 cm. Sticka ihop m 2 och 2 varvet runt. Tag av garnet och drag genom de rest m. 
Drag till och fäst väl på avigan.

Gör en vante till på samma sätt. 
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Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se


