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Material
2 nystan BabyWool, färg 23

Storlek
S (M, L)

Strumpstickor 2,5 mm och 3 mm
Markörer

Mått

Garnkvalitet
BabyWool, Happy Sheep
100% ull/ 50 g = 165 meter

Omkrets: ca 16 (18, 20) cm, töjer sig på
bredden
Hel längd: ca 23 (24, 25) cm

Mönsterinformation

Stickfasthet

Vantarna stickas från handledsmudden och
upp. Tummen stickas till sist.

24 maskor och 30 varv på 10 cm
i slätstickning på stickor 3 mm

Hashtags till sociala medier
#hobbiidesign #hobbiivolga

Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/volga-vantar

Mycket nöje!
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Mudd
Lägg upp 40 (44, 48) maskor löst på stickor 3 mm. Byta till stickor 2,5 mm och sticka runt.
Sticka 6 cm ribbstickning: 2 rät, 2 avig.

Vante
Byta till 3 mm och sticka slätstickning, samtidigt som det ökas 0 (1, 2) maskor på det första
varvet = 40 (45, 50) maskor.
Sticka 2,5 cm rakt upp.
Ökningar till tumme
Sätt en markör vid varvets början.
1.a varvet: 1 rät, gör ett omslag, sticka tills det är 1 maska kvar innan markören, omslag, 1
rät = 2 omslag.
2.a varvet: rät, omslagen stickas vridna rät = 2 maskors ökn = 42 (47, 52) maskor.
3.e varvet: 2 rät, omslag, sticka tills det är 2 maskor kvar innan markören, omslag, 2 rät =
2 omslag.
4.e varvet: rät, omslagen stickas vridna rät = 2 maskors ökn = 44 (49, 54) maskor.
5.e varvet: 3 rät, gör ett omslag, sticka tills det är 3 maska kvar innan markören, omslag, 3
rät = 2 omslag.
6.e varvet: rät, omslagen stickas vridna rät = 2 maskors ökn = 46 (51, 56) maskor.
Fortsätt så här, med 1 maskas ökning på var sida av markören, tills det är 54 (61, 68)
maskor.
Avsluta varvet 8 (9, 10) maskor före varvets början.
Sätt tummens 16 (18, 20) maskor att vila (på en tråd), lägg upp 2 (3, 2) nya maskor och
sticka varvet ut = 40 (46, 50) maskor på varvet.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter ca 14 (15, 16) cm från stickbytet (mudden). Minskningen till
fingerspetsarna mäter ca 3 cm.
Minskningar till fingerspetsar
Sätt en markör mellan de 2 maskorna vid tummen och en markör i motsatta sidan = 20 (23,
25) maskor på varje del.
1.a varvet: 2 vridna rät tillsammans, rät tills det är 2 maskor kvar innan markören, 2 rät
tillsammans, 2 vridna rät tillsammans, rät tills det är 2 maskor kvar innan markören, 2 rät
tillsammans = 4 maskors minskning = 36 (42, 46) maskor.
Upprepa detta varv tills det är 8 (10, 10) maskor kvar = 4 (5, 5) maskor på varje del.
Sy ihop dessa maskor med maskstygn.

Tumme
Sätt tummens 16 (18, 20) maskor på strumpsticka 3 mm och sticka upp 2 maskor på vanten
= 18 (20, 22) maskor.
Sticka slätstickning tills tummen mäter ca 5 (5½, 6) cm.
Minskningar till tumspets
Sticka 2 maskor rät tillsammans tills det är 6 maskor kvar. Klipp garnet och dra änden
genom maskorna, strama till och fäst garntråden.
Sticka en vante till likadant.
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