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TUMVANTAR SVARTA FÅRETS LOVIKKA, 100% Ull
__________________________________________________________________________
Storlek:
4
(6-8)
10-12 år (dam)
herr
Garnåtgång:
1
(1)
2
(2)
3
hg
i LOVIKKA
+ tunt ullgarn i klarrött, klargult och klarblått till broderi.
Strumpstickor:
Svarta Fåret 5 mm.
__________________________________________________________________________
Masktäthet: 14 m slätst på st 5 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor, stickar
du för löst, byt till finare stickor.
___________________________________________________________________________
Vanten: Lägg upp 26 (28) 30 (34) 38 m och fördela dem på 4 stickor enl följ: 7-6-7-6 (7-7-7-7) 8-7-8-7 (9-8-9-8) 10-9-10-9 m.
Sticka 1 avigt v och därefter slätst (= alla v räta) i 7 (7) 8 (8) 9 v. Vänd arb ut- och in och sticka slätst i 14 (16) 18 (22) 26 v. Nu
markeras för tummen genom att sticka de 4 (5) 5 (6) 7 första m på 1:a stickan med garn i avvikande färg. Sätt tillbaka dessa m
på 1:a stickan och sticka som tidigare. När arb från vändningen mäter ca 13 (15) 17 (20) 22 cm görs int för handen. På 1:a och 3:
e stickan stickar man 1 m, 1 ödhpt (= lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över), sticka stickan ut. På 2:a och 4:e stickan stickar man
tills 3 m återstår, sticka 2 rm tillsammans, 1 rm. Upprepa dessa int vartannat v sammanlagt 4 (4) 5 (5) 6 ggr. På nästa v stickas m
tillsammans 2 och 2. Tag av garnet. Drag det igenom resterande m och fäst väl.
Tummen: Drag ur den färgade tråden. Fördela m på 3 stickor. Sticka slätst i 3½ (4) 4½ (5) 5½ cm. På nästa v stickas m
tillsammans 2 och 2. Tag av garnet. Drag det igenom resterande m och fäst väl.
Andra vanten stickas lika, men markeringen för tummen görs över de sista m på 4:e stickan.
MONTERING.
Brodera på muddarna med de tre mönsterfg enligt bild (= 3 trådar på nålen). Gör en fläta av de 3 mönsterfg och låt ändarna bilda
en tofs. Om man vill, kan man för att uppnå en tovningseffekt, gnugga vantarna i varmt såpvatten. När de är nästan torra, ruggas
de upp med en hård borste.
TVÄTTRÅD = Handtvätt i 40 grader.

KOPIERING FÖRBJUDEN!

