Tvåändsstickad vante i storlek herr

Garn: vanten är stickad i Vålbergsgarn från Wålsteds ullspinneri.
Stickor: strumpstickor 5,0 mm.
Förbered garnet: Använd en nystmaskin eller en nystepinne så att det går att sticka med båda ändar
från samma nystan. Först nystas den ena färgen och därefter den andra färgen utanför i samma
nystan. Ta av en dryg meter garn av ena färgen. Tag en ände inifrån och en ände utifrån nystanet och
gör en ögla av alla tre ändarna. Gör en ögla runt tummen av den garnänden som är lös, låt garnet
göra en ögla runt tummen på vänster hand och stick in stickan i öglan så som visas på bilden nedan.
(strunta i att garnet är dubbelt på bilden)

Håll de andra två trådarna i högra handen och låt den ena tråden gå under stickan och upp över den
och ut till höger.

Låt öglan som sitter runt tummen gå upp över toppen av stickan. Upprepa detta – gör en ögla av den
tråden som hålls i vänster hand, stick in stickan, tag den andra tråden på höger sida och låt den gå
undre stickan och upp till höger igen. Fortsätt så att lägga trådarna till maskor. Se till att

uppläggningen inte tvinnar sig runt stickan och drag inte åt för hårt, det ska bildas små upphöjningar
av garnet så som visas på bilden. Fördela maskorna på fyra stickor och sticka runt.

Att sticka ett varv rätt: Sätt i högra stickan i maskan på vänster sticka som om du skulle sticka en rät
maska, lägg om den ena tråden från höger sida under stickan och upp framför arbetet och sticka
maskan. Nästa maska stickas med den andra tråden som läggs över det första garnet och gör sedan
likadant som vid första maskan, låt garnet gå från höger sida under stickan och upp framför arbetet,
sticka maskan.

Att sticka ett varv avigt: Håll båda trådarna på framsidan av arbetet i höger hand. Stick in stickan i
maskan på vänster sticka som om den ska stickas avigt. Ta upp den tråd som är längst bort från
stickans spets, låt det gå upp över och runt den högra stickan och upp mot din kropp och så stickar
du den avigt. Det vanligaste sättet att tvinna de aviga maskorna är att låta tråden gå under den
främre tråden.

Beskrivning
Lägg upp 48 maskor. Slut maskorna till en ring och se till att uppläggningsvarvet inte är tvinnat. (13
maskor per sticka)
Sticka 1 rätt varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv och 1 avigt varv.
Sticka därefter 10 räta varv.
Nu ökas för tummen, sticka en maska på första stickan och sticka i nästa maska med båda trådarna =
en ökning. Sticka räta resten av varvet. Fortsätt att öka i andra maskan på första stickan och se till att

färgerna kommer i rätt ordning. Totalt ökas varje varv 10 gånger. Sticka 7 varv runt efter sista
ökningen.
Sticka första maskan på varvet och sätt de följande 17 maskorna på en tråd. Lägg upp 7 nya maskor i
tumgreppet. Nu finns 48 maskor på varvet.
Sticka 17 räta varv efter tumgreppet eller till önskad höjd på vanten.
Minskning för toppen av vanten:
Den här sortens minskning är inte så vanlig i vantar, men det blir fint.
Stick in stickan genom de bakre maskbågarna på de två första maskorna på stickan, vrid stickan så att
det går att sticka spetsen på stickan genom sista maskan på föregående sticka. Stick stickan genom
den maskan och drag den genom de två maskorna från första stickan. Drag åt garnet lite, nu ser du
att färgerna hamnar rätt och det är bara att fortsätta med andra tråden. Sticka hela första och hela
andra stickan. Nästa minskning görs när du kommer till de två första maskorna på tredje stickan. Gör
likadant som du gjorde i början av varvet. Stick in stickan genom de bakre maskbågarna på de två
första maskorna på tredje stickan, vrid stickan åt höger så att det går att ta första maskan på
föregående sticka, tag den och drag den genom de två maskorna du har på stickan. Sticka maskorna
till slutet av varvet. Upprepa minskningarna varje varv tills det är 8 maskor kvar på varvet.
Tag av garnerna med lite längd på tråden så att det går att sy samman de sista maskorna. Det finns
alltså 4 maskor på vardera sidan av vantens topp. Använd en stoppnål och börja sy genom den första
maskan på varvet, sy från höger till vänster genom maskan. Sy därefter genom maskan på andra
sidan av vanten. Sy bara rakt genom öglan från höger till vänster, varannan maska från vardera sidan
av vanten. Slutligen sitter alla 8 maskorna på tråden, drag till lite försiktigt och fäst trådarna.
Tummen: Tag upp maskorna för tummen från tråden och plocka upp 5 nya maskor i tumgreppet. Det
kan vara praktiskt att ta upp en extra maska i var sida för att undvika hål, tag då upp två maskor efter
varandra i samma färg för dessa maskor stickas ihop nästa varv. Annars tar man upp de 5 maskorna
med samma färg som de är stickade med på insidan av tummen. 17 + 5 = 22 maskor för tummen (det
kan kännas ologiskt att ta upp bara 5 maskor där man lade upp 7 men det är gjort så för att inte
tummen ska bli onödigt bred).
Efter 9 varv eller önskad längd för tummen minskas för toppen. Det är en smaksak hur man ordnar
maskorna innan minskningarna tummen blir lika bra om man ordnar 11 maskor från sidan av vanten
räknat eller om man väljer att ordna dem från insidan av tummen. Huvudsaken är att man har 11
maskor på vardera sidan av tummen när man börjar minskningarna. Minskningarna görs på samma
sätt som i toppen av vanten varje varv tills det är 6 maskor kvar (3 på var sida). Då sys genom
varannan maska från insidan och utsidan av tummen på samma sätt som i toppen av vanten.
Tvätta vantarna innan de används så blir de ännu tätare och varmare. Det blir också väldigt bra att
rugga upp dem lite på insidan med en borste eller en karda.
Andra vanten stickas lika men då görs ökningarna före sista maskan på andra stickan.
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