Vante med rosor
Garn: Finull från Rauma i två färger 50 gram till bottenfärg och 50 gram till
mönsterfärg.
Stickor: Strumpstickor eller en lång rundsticka med smidig kabel storlek 3 mm.
För ett par större vantar rekommenderas stickor 3,5 mm.
Om ett par kortare muddar önskas så går det bra att bara göra en omgång rosor
innan tummen, i stället för två.

Lägg upp 60 maskor med bottenfärgen på stickor 3 mm och slut till en ring och sticka ett varv med 1 rät i
bottenfärgen och 1 rät med mönsterfärgen hela varvet runt.
Nästa varv stickas 1 avig med bottenfärgen och 1 avig med mönsterfärgen med båda trådarna på framsidan av
arbetet, sticka bottenfärg på bottenfärg och mönsterfärg på mönsterfärg och för varje maska läggs tråden under
den andra tråden.
Varvet som följer stickas också avigt med bottenfärgen på bottenfärgen och mönsterfärgen på mönsterfärgen och
båda trådarna hålls på framsidan av arbetet, men nu läggs tråden över den andra maskans tråd.
Sticka 3 räta varv med bottenfärgen, från och med nu används bara räta maskor.
Nu stickas diagrammet nerifrån och upp från höger till vänster. Det finns ett diagram för vänster vante och ett för
höger.
I diagrammet är tummen markerad med ett tjockare streck över 12 maskor. Sticka in en tråd i avvikande färg över
de 12 maskorna, flytta tillbaka maskorna på stickan och fortsätt att följa diagrammet med vantens ordinarie garn.
När vanten ska minskas i toppen, stickas 2 maskor ihop i bakre maskbågen i början av sticka 1 och 3 och 2 maskor
stickas ihop rätt i slutet av sticka 2 och 4. Kantmaskorna stickas i mönsterfärgen ända upp i toppen på vanten. När
det återstår 3 maskor på vardera sidan i toppen av vanten (förutom kantmaskorna) så tas garnet av och dras
genom alla 8 maskor. Dra in ändarna på insidan av vanten, dra åt hårt och fäst trådarna.
Tummen: Plocka upp de 12 maskorna som finns nedanför den avvikande tråden på en sticka och plocka upp de 12
maskorna som sitter över den avvikande tråden på en annan sticka. Klipp av den extra instickade tråden och pilla
bort den.
Fördela tummens maskor på 4 stickor och börja sticka från tummens framsida enligt diagrammet, plocka upp 2
maskor i sidan av tummen med bottenfärgen, sticka insidan av tummen enligt diagrammet för tummen, plocka
upp 2 maskor i andra sidan av tummen med bottenfärgen, sticka varv två på tummen efter diagrammet och i
sidorna stickas sidmaskorna ihop med maskan bredvid så att det bara finns kvar maskor för att sticka diagrammet.
Sidmaskorna är nu borta.

Om en längre tumme önskas kan man fortsätta några extra varv med bottenfärgen. När 4 maskor återstår på
stickorna, tas trådarna av och dras genom maskorna, dra åt hårt och fäst trådarna.
Fäst alla trådar. Tvätta vantarna och släta till dem med handen, låt dem torka.
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