Filtade vantar i Peer Gynt

Garn: Till de randiga i liten damstorlek går det åt ca 1 nystan (50 gram) vitt oblekt (obs
aldrig blekt till tovning) Peer Gynt och 1 nystan svart. Till enfärgade i herrstorlek går det
åt tre nystan.
Stickor: strumpstickor 4,5 mm och två stickmarkörer. Stickmarkörerna används för att
markera var tumkilen börjar och slutar så behöver man inte fundera över var på varvet
ökningarna ska göras. Det blir lätt att räkna hur många maskor man har på tumkilen.
Stickfasthet: 18 maskor på 10 cm och 25 varv på 10 cm.
Storlekar: Liten dam, (dam), herr
Tovning av stickat gör att det stickade filtar ihop och då är det så att stickat krymper mer
på höjden än på bredden. Därför ska de stickade vantarna innan tovning se lite onödigt
höga ut i formen.
Lägg upp 44, (48), 52 maskor (löst, gärna på dubbla stickor) och fördela dem på fyra
stickor, se till att inte första varvet blir vridet och sticka 30, (35), 40 varv. Den randiga
vanten stickas med fyra varv svart, fyra varv vitt.
Nu ska tummens kil göras. Sticka tills det finns 1 maska kvar på andra stickan, sätt dit
en stickmarkör, öka en maska genom att plocka upp tråden som går på tvären mellan
maskorna (från föregående varv), plocka upp den tråden på vänster sticka och sticka den
vridet så att det inte bildas ett hål, sticka sista maskan på andra stickan. På tredje
stickan stickas 2 maskor, öka en maska på samma sätt som nyss och sätt dit en
stickmarkör. Sticka till varvets slut.
Nästa varv stickas utan ökningar.
Öka nu en maska efter den första stickmarkören och före den andra stickmarkören
vartannat varv tills det finns 13, (13), 15 maskor mellan markörerna. Sticka ett varv
utan ökningar. På nästa varv sätts tummens maskor på en tråd och lägg upp tre nya
maskor i tumgreppet och fördela dem så att en maska sätts i slutet av sticka två och två
maskor i början av sticka tre. Nu är det återigen lika många maskor på varvet som vid
uppläggningen.
Sticka 23, (26), 30 varv
Minska nu vartannat varv för toppen av vanten genom att sticka 1 rät, sticka ihop 2
maskor i bakre maskbågen, sticka tills det finns två maskor kvar på andra stickan, sticka
ihop dem, på tredje stickan stickas 1 rät och 2 tillsammans i bakre maskbågen, sticka
tills det finns två maskor kvar på fjärde stickan, sticka ihop dem.

Sticka 1 rätt varv.
Upprepa dessa varv med minskningar vartannat varv tills det finns 8 maskor kvar. Tag
av tråden och drag igenom de återstående maskorna.
Tummen: Plocka upp 7 nya maskor i de 3 som lades upp efter tumkilen och i maskorna
vid sidan av de 3 maskorna, sticka maskorna från tumkilen. Minska nu ner de upplockade
maskorna på de nästkommande varven så att det bara återstår 3 maskor i tumgreppet.
På första varvet stickas de två maskor som finns på vardera sidan av de tre ihop (sticka
ihop 2 maskor, sticka 3 räta, sticka ihop 2 maskor = 5 maskor kvar) och på följande varv
stickas 2 ihop, sticka 1 rät maska, sticka ihop 2 = 3 maskor.
Nu stickas 10, (12), 15 varv på tummen.
Minska på nästa varv genom att sticka 2 räta, 2 tillsammans hela varvet.
Sticka ett varv utan minskningar.
Minska på nästa varv genom att sticka 1 rät, 2 tillsammans hela varvet. Tag av garnet
och drag det igenom de återstående maskorna.
Fäst alla trådar och passa på att sy till maskorna i tumgreppet så att det inte bildas hål
där.

Tovning i tvättmaskin
Tova de stickade vantarna i en tvättmaskin tillsammans med till exempel ett par jeans.
Tova dem i 40 grader - inte mer för ull mår inte bra av att hanteras ovarsamt i högre
temperaturer. Stanna maskinen efter en liten stund och se efter att de inte blir mer
tovade än du själv vill. Peer Gynt tovar ihop sig rejält och bli inte rädd om vantarna ser
alldeles för små och krokiga ut. De ska töjas ut en aning med hjälp av händerna för att
bli bra i passformen. Drag lite extra i muddarna.
Brodera vantarna om du har lust eller låt dem vara enfärgade.

Filtade vantar med resårstickad mudd
Om man vill så går det bra att göra en tovad vante med resårstickad mudd.
Följ beskrivningen för tovad vante men sticka bara 10, (12), 15 varv innan tummens kil
påbörjas.

När vanten är tovad plockas en maska upp i varje maska i vantens nederkant. Det kan
underlätta om en tunnare virknål används för att sticka igenom den filtade vanten och
plocka upp en maska i taget av garnet. Sätt maskorna på strumpstickor 3 mm och sticka
mudden 2 räta, 2 aviga i önskad längd.

Filtade vantar i Sarek

Garn: 3 nystan Sarek
Stickor: strumpstickor 7 mm och två stickmarkörer.
Stickfasthet 13 maskor på 10 cm och 20 varv på 10 cm.
Storlek: dam

Lägg upp 32 maskor och fördela dem på fyra stickor, se till att inte första varvet blir
vridet och sticka 20 varv.
Gör ökningarna för tumkilen på samma sätt som i ovanstående beskrivning och öka tills
det finns 13 maskor mellan markörerna. Sätt tummens maskor på en tråd eller
säkerhetsnål. Lägg på nästa varv upp tre nya maskor i tumgreppet och fördela dem så
att en maska sätts i slutet av sticka två och två maskor i början av sticka tre. Nu är det
återigen lika många maskor på varvet som vid uppläggningen.
Sticka 19 varv
Minska som för vanten i beskrivningen ovan.
Tummen: Plocka upp 5 nya maskor i de 3 som lades upp efter tumkilen och i maskorna
vid sidan av de 3 maskorna, sticka maskorna från tumkilen. Minska nu ner de upplockade
maskorna på nästa varv så att det bara återstår 3 maskor i tumgreppet.
Sticka 8 varv på tummen.
Minska på nästa varv genom att sticka 2 räta, 2 tillsammans hela varvet.
Sticka ett varv utan minskningar.
Minska på nästa varv genom att sticka 1 rät, 2 tillsammans hela varvet. Tag av garnet
och drag det igenom de återstående maskorna.
Fäst alla trådar och passa på att sy till maskorna i tumgreppet så att det inte bildas hål
där.
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