Torgvantar

Storlek: Dessa torgvantar är i en liten damstorlek (ja, jag har små händer). Den som vill
göra en större storlek byter enklast till grövre garn och stickor, samt stickar mudden
några centimeter längre innan tumkilen påbörjas. Om nödvändigt, sticka även någon
centimeter till innan vanten avmaskas upptill.

Garn: Valfritt mjukt och vackert garn i grovlek ca 32 maskor = 10 cm (slätstickning). T
ex Malabrigo Sock eller Merina från Järbo garn.

Stickor: Strumpstickor nr 2,75 eller den grovlek som behövs för rätt masktäthet.
Ökningar: I det här mönstret har ökning av maskor gjorts genom att tråden mellan två
maskor plockas upp och stickas vriden.

Höger och vänster vante stickas likadana.
Fäst lösa trådar så osynligt som möjligt så blir vantarna vändbara och lika fina på insidan.
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Beskrivning
Mudd
Lägg upp 56 m. Fördela maskorna på 4 strumpstickor och sticka 2r2a resår i 8 cm.
Tumkil
På vartannat varv ökas två maskor till tumme enligt följande:
På var sida om en ”avig rand” (dvs 2 aviga m i resåren), plocka upp tråden mellan två
maskor och sticka tråden vriden avigt.
Öka 2m på detta sätt, vartannat v, tills det är totalt 18 aviga m.
Sticka 4v utan ökningar.
Sätt de 18 aviga maskorna vilande på en hjälpsticka/tråd.
Handen
Lägg upp 2 nya aviga maskor över tumhålet och fortsätt sticka resår i 2,5 cm.
Sticka 3v avigt. På sista varvet minskas 6m jämt fördelat över varvet.
Avmaska avigt.
Tumme
Plocka upp de 18m från hjälpstickan/tråden + 2m i tumhålet = 20 m, fördela maskorna
på fyra strumpstickor.
Sticka avigt i 1,5 cm. Avmaska därefter de 20 maskorna.
Fäst lösa trådar och sticka en till likadan vante.

Upphovsrätt
Du får använda stickmönstret helt fritt. Men jag blir glad om du hänvisar till att mönstret
kommer från www.jårrmut.se och taggar eventuella bilder med #Jarrmut J
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