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91069 JÄRBO GARN ÄLGVANTE
GARNKVALITÉ Saga eller Fuga
 Saga (100% Ull ”Superwash”. Nystan ca 50 g = 104 m)
 Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)
GARNALTERNATIV Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEK En storlek 
GARNÅTGÅNG Ca 60 g (fg 1, oblekt: 19000/60101)
 Ca 55 g (fg 2, grå: 19005/60103)
STRUMPSTICKOR Nr 2.5 och 3 
DESIGN & TEXT Jette Magnussen
KORR & ÖVERSÄTTNING Katarina Karlsson

MASKTÄTHET 24 m och 32 v på st nr 3 = 10 x 10 cm. Stämmer inte masktätheten, byt till finare eller grövre stickor. 

FÖRKORTNINGAR arb=arbete, fg=färg, ggr=gånger, int=intagning, m=maska/maskor, v=varv, rm=rät maska, tills=tillsammans, st=sticka/stickor, 
 ödhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning.  

FÖRKLARINGAR Ökning (ökn): Tag upp tråden mellan maskorna, vrid den och sticka m rät. Intagning (int): 2 rm tills. 
 Överdragshoptagning (ödhpt): Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade. Kantm: Första och sista m stickas 
 rät varje varv.

TIPS & RÅD  *För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete. 
 *Markera med en färgad penna den storlek Du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 *Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att Du håller den
    angivna masktäthetheten. 
 * Sticka efter diagram: Det underlättar om du lägger en linjal eller ett papper längs varvet du stickar. 
 *Sticka med två färger: Låt garnet du inte stickar med löpa löst på baksidan av arbetet.   
 *Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas
 ca 8 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett 
 nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet. 

HÖGER VANTE Lägg upp 54 m med fg 2 på strumpstickor nr 2.5 och sticka 7 v slätstickning till kant, 1 avigt varv = vikvarvarv. Sticka de 
 första 8 v enligt diagram A och byt sedan till st nr 3 och fortsätt enligt diagram A fram till 25 v är gjorda. Fortsätt enligt 
 diagram B.1 och öka 2 m på första v = 56 m. Sticka 9 v, sedan tumkilen enligt diagram C vid de 3 svartmarkerade m. 
 Öka 1 m på vartannat v på var sida om dessa 3 m, enligt diagram, tills det finns 13 m i tumkilen. Sätt dessa 13 m på en nål 
 att vila, lägg upp 3 nya m bakom kilen och fortsätt enligt diagram B.1, sticka sedan upp till hoptagningarna. I början av v 
 stickas 2 rm tills, i slutet av v 1 ödhpt (innanför kantm). De sista 16 m stickas med fg 2, tills 2 och 2 genom att ta 1 m från 
 in- och ovansidan på vanten, samtidigt som man maskar av.  
 Tumme: Sätt tummens vilande 13 m på stickor, tag upp 1 m i var sida vid tumgreppet, plocka upp 3 m bakom tummen = 18 m. 
 Sticka runt enligt diagram C. Sticka int på samma sätt som på vanten.     

VÄNSTER VANTE Lägg upp och sticka som höger vante, men spegelvänt, enligt diagram B.2. Älgarna ska vara vända mot varandra och ”2011” 
 ska ej vara med på vänster vante. 

MONTERING Fäst alla trådar. Lägg vantarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Vik in kanten nertill och sy fast den.  

TVÄTTRÅD  Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. 
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 
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Saga:

Fuga:

= fg 1, oblekt
= fg 2, grå
= ökning

Teckenförklaring

Diagram C - Tumme

Börja med dessa 3 m 
= de svartmarkerade m 
i diagram B.1 och B.2.

Diagram A - Handled

18 m - upprepas 3 ggr.

v 25
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= fg 1, oblekt
= fg 2, grå
   = markering för tumme
= ökning

Teckenförklaring
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Diagram B.1 - Höger vante

v 26

Diagram B.2 - Vänster vante


