Tvåändsstickad damvante

Garn: vanten är uppstickad i Kampes 3-trådiga ullgarn
Stickor: strumpstickor 4,0 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. Tag 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.

Lägg upp 52 maskor. Slut maskorna till en ring och se till att uppläggningsvarvet inte är tvinnat. (13
maskor per sticka)
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.

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. Tag 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.

Gör nu ytterligare ett avigt varv men låt tråden gå över den andra tråden.
Sticka 13 räta varv.
Nu lyfts den ena tråden fram på framsidan av arbetet och den andra stannar kvar på baksidan. Sticka
aviga maskor med den tråd som ligger på framsidan och räta maskor med den som finns på baksidan.
Sticka grå maska på grå maska och vit på vit.
På nästa varv byter trådarna sida, sticka en avig med tråden på framsidan och en rät med tråden på
insidan.

Byt igen och sticka ytterligare ett varv på samma sätt.
Lägg båda trådarna på insidan av vanten och sticka 16 räta varv eller önskad längd innan tummen.
Nu markeras för tummen; sticka en maska, tag en avvikande tråd och sticka med den i 10 maskor,
sätt tillbaka maskorna och sticka med vantens garn.
Sticka 20 räta varv efter tum-markeringen, eller till önskad höjd på vanten.
Minskning för toppen av vanten:
Första minskningen görs genom att sticka ihop de två sista maskorna på stickorna (maska 12 och 13
stickas ihop) och välj att sticka hoptagningsmaskan med den färg som den vänstra maskan har.
Sticka 1 varv rätt.
Sticka 4 maskor, sticka ihop 2, upprepa hela varvet och tvinna alltid garnet även när två maskor av
samma färg kommer efter varandra.
Sticka 1 varv rätt.
Sticka 3 maskor, sticka ihop 2, upprepa hela varvet.
Sticka 1 varv rätt.
Sticka 2 maskor, sticka ihop 2, upprepa hela varvet.
Sticka 1 varv rätt.
Sticka 1 maska, sticka ihop 2, upprepa hela varvet.
Sticka ihop 2 maskor tills 8 maskor återstår på varvet, tag av garnerna, drag dem genom de 8
maskorna och fäst trådarna.
Tummen: Tag bort den instickade tråden och plocka upp maskorna. 10 maskor plockas upp på
vardera sidan om tumhålet och ytterligare 2 maskor plockas upp i båda sidorna av tumhålet. Sticka
ihop de 2 upplockade i sidorna på första varvet så att det blir 11 maskor på vardera sidan av vanten.
Sticka tvåändstickning i 12 varv eller önskad längd på tummen. Minska i toppen genom att *sticka
ihop 2 maskor, sticka 1 maska*, upprepa mellan * och * hela varvet.
Sticka 1 varv utan minskningar.
Sticka nu ihop 2 maskor hela tiden tills 4 maskor återstår, tag av garnet och drag det igenom de 4
maskorna. Drag åt och fäst trådarna.
Gör en likadan vante som den första vanten, de kan sättas på höger eller vänster hand eftersom
toppen är rund. Men vill man att varvbytena ska hamna på samma plats på båda vantarna så sätter
man tummen en maska in från slutet av andra stickan.
Tvätta vantarna innan de används så blir de ännu tätare och varmare. Innan de torkar kan det vara
praktiskt att lägga dem så att tummen ligger som en höger- och en vänstervante.
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