
LOVIKAVANTAR      
 STORLEK 4 (6-8) 10-12 år (dam) herr

GARN: Ullrika 100 g från Falkgarn AB 



 GARNÅTGÅNG:     1 (1) 2 (2) 3 hg

STORLEK:                 4 (6-8) 10-12 år (dam) herr 

STRUMPSTICKOR:    nr 5 
MASKTÄTHET:         14 m slätstickning på stickor nr 5 = 10 cm

Kontrollera masktätheten noga. Stickar du fast, byt till grövre stickor, stickar du löst, byt till 
finare stickor.

STICKFÖRKLARING: Lägg upp 22 (24) 26 (30) 34 maskor och fördela dem på 4 stickor 
enligt följande 6-5-6-5 (6-6-6-6) 7-6-7-6 (8-7-8-7) 9-8-9-8 m. Sticka 1 avigt varv och därefter 
slätstickning (= alla varv räta) i 7 (7) 8 (8) 9 varv. Vänd arbetet ut och in och sticka 
slätstickning i 14 (16) 18 (22) 26 varv. Nu markeras för tummen genom att sticka de 4 (5) 5 
(6) 7 första maskerna på 1:a stickan med garn i avvikande färg. Sätt tillbaka dessa maskor 
på 1:a stickan och sticka som tidigare. När arbetet från vändningen mäter ca 13 (15) 17 
(20) 22 cm görs intagning för handen. På 1:a och 3:e stickan stickar man 1 maska 1 ödhpt 
= lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta maskan 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 intagningar vartannat 
varv sammanlagt 4 (4) 5 (5) 6 ggr. På nästa varv stickas m tillsammans 2 och 2. Ta av 
garnet. Dra det igenom resterande maskor och fäst väl. 

TUMMEN: Dra ur den avvikande tråden. Fördela maskorna på 3 stickor. Sticka slätstickning 
i 3,5 (4) 4,5 (5) 5,5 cm. På nästa varv stickas maskor tillsammans 2 och 2. Ta av garnet. Dra 
det igenom resterande maskor och fäst väl.

Andra vanten stickas lika, men markeringen för tummen görs över de sista maskorna på 
4:e stickan.

MONTERING: Brodera en ruta på muddarna och gör en fläta av 3 garnändar.
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