
TUMVANTAR
I SPORTGARN

GARN:  SPORT 100 g 
 från Falkgarn AB

GARNÅTGÅNG:   Färg 1.  1 nystan   120 svart
    Färg 2. 1 nystan   1002 eller 1006
STRUMPSTICKOR:  nr 4

MASKTÄTHET:   10 cm slätstickning = 19 m på strumpstickor nr 4
 

 

 

Best. nr 23215-3002

STORLEK  4-6 (8-10) 12-14 år 
(dam) herr



 

   

STICKBESKRIVNING: 

Lägg upp med färg 1. 32 (36) 40 (40) 44 m på stickor nr 4. Sticka resårstickning 2 
rm, 2 am. När resåren mäter 7 (8) 8 (8) 9 cm byt till färg 2. och sticka slätstickning 
=  alla varv räta i 4 (5) 6 (7) 8 cm. Markera för tummen, höger vante: sticka de 3 (4) 
6 (6) 7 första m på 1:a sticka med garn i avvikande färg. Lyft över återstående m. 
Vänster vante: lyft de 1:a 4 m på 2:a stickan, sticka de återstående maskorna med 
garn i avvikande färg. Fortsätt därefter att sticka rm runt ytterligare 6 (8) 10 (10) 12 
cm. Byt till färg 1. Strålhoptagning: 1 rm, 2 m tillsammans rätt framifrån, sticka ut 
stickan. Sticka på samma sätt på alla 4 stickorna. 1 varv utan hoptagning, därefter 
hoptagningen varje varv tills 2 m återstår på varje sticka. Klipp av garnet och drag 
tråden genom samtliga maskor, drag ihop hålet och fäst tråden.

TUMMEN:
Klipp upp tråden i tum-markeringen och peta bort maskorna. Sätt upp de frilagda 
maskorna på 2 stickor och plocka upp 1 m extra i båda sidor på båda stickorna. 
Dela upp maskorna på 3 stickor och sticka med färg 1. rm runt i 3 (4) 5 (5) 6 cm. 
Sticka strålhoptagning enl. ovan, varje varv tills *2 m återstår på varje sticka. Klipp 
av garnet, drag tråden genom alla maskorna, drag ihop hålet och fäst tråden.

* på barnstorleken 4-6 år 1 m återstår på varje sticka.

TUMVANTAR          Best. nr 23125-3002

I SPORTGARN
GARN:  SPORT 100 g från Falkgarn AB                      

 


