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Maskintovad vante

MASKINTOVADE VANTAR I FRITIDSGARN

Sticka 26 varv rätstickning Maska av i sidorna (lika som i ”midjan”, två i
varje sida)

Garn

2 nystan Fritidsgarn från Sandnes

= 4 m, vartannat varv 6 ggr =3 o 4 m kvar per sticka

Stickor

Strumpstickor nr 6

Sticka ihop dessa två och två, utom på stickan med 3 m,

Lägg upp 38 m

där stickar man en och sedan två ihop = 8 m kvar.

1 varv avigt

Dra tråden genom dessa.

1 varv räta

TUMME

1 varv avigt

Fördela de 8 m från tråden + 8 till som du plockar upp i uppläggningen,

12 varv rätstickning

på 4 stickor

Gör en liten ”midja” – minska 2 m i varje sida

Sticka 18 varv Sticka ihop m två och två

(början på sticka 1 o 3, slutet på sticka 2 o 4).

Dra tråden genom återstående 8 m

Gör denna minskning vartannat varv 2 ggr. (7 +8 m kvar på stickorna)

Fäst alla trådar och ”stoppa” igen hålen vid tummen

Sticka 3 räta varv

Tova i maskin 40 gr vanlig kulörtvätt med 1 msk såpa och gärna tex ett par
avklippta jeansben

Öka sedan vart annat varv i sidorna 2 ggr tills det är 38 m på stickorna
igen.
Sticka 7 varv rätstickning Sätt av 8 m för tummen på en tråd
(vänster vante de sista på sticka två, höger vante de första på sticka tre),
(eller sticka i en tråd på de 8 m, som när man sticka Lovikka vantar)
(Lägg på nästa varv upp 8 nya maskor, om du satt dem på en tråd)

(tovar bra och lindar sig inte runt vantarna på samma sätt som tex en
handduk)
Gör rent silen i tvättmaskinen
Forma vantarna efter din egen hand och dekorera gärna de enfärgade
med nåltovning, broderier eller något annat fint. Lycka till!

