Stickbeskrivning – Abolandsvanten
Åbolandsvanten kräver lite koncentration och stickvana för att lyckas. Det dubbla garnet gör vanten varm.
Garnförslag och stickor: Smart Superwash + strumpstickor nr 3 (herrvante). Sisu + strumpstickor nr 2½‐3
(damvante).
Modell: Traditionellt mönster från Dragsfjärd, komponerat av Edith Henriksson. Vald av Åbolands
Marthadistrikt till Åbolands vante år 1986.
Högervante:
Lägg upp 56m med garn av bottenfärgen och sticka 2r, 2a resår i 8v. Sticka *3v med mönsterfärg, 5v med
bottenfärg*, upprepa tre gånger. Sammanlagt 32v.
Påbörja mönsterstickning enligt ritningen. Under det första varvet (räta maskor, kantmaskor i mönsterfärg)
ökas 5m med jämna mellanrum (=16,15,15,15/sticka), läs mönsterritningen från vänster till höger. I de
långa enfärgade partierna kom ihåg att tvinna garnet och med jämna mellanrum “töja” på arbetet så att
den bakomliggande tråden inte blir för lång eller för spänd.
Efter 5v mönsterstickning påbörjas arbetet för tumkilen på den 3:dje stickan, se separat ritning. Öka enligt
ritningen så att kilens yttersta m alltid är av mönsterfärgen. När tumkilen är färdig (18v) läggs tummens
15m på ett hjälpgarn. Lägg upp 7m i stället för tumkilen och fortsätt sticka handens mönster enligt
ritningen.
Ifall vanten verkar lång kan man lämna bort varv 36‐39. Minska sedan varje varv enligt ritningen så att
kantmaskorna bibehålls mönsterfärgade. I början på 1:sta och 3:dje stickan: sticka en maska (mönsterfärg),
lyft en maska, sticka en maska(bottenfärg) och dra den ostickade maskan över den stickade. I slutet på
2:ndra och 4:de stickan stickas två maskor tillsammans (bottenfärg), sticka sista maskan (mönsterfärg). När
det finns två maskor kvar på var sticka dra garnet igenom maskorna och dra åt.
Vänstervante:
Stickas som högervanten men spegelvänd, läs mönsterritningen från höger till vänster.
Tummen:
Ta maskorna från hjälpgarnet och plocka upp 14m längs tumöppningen och fördela dem på 4 stickor
(=8,7,7,7). Sticka mönster enligt ritningen och avmaska enligt samma princip som på vantdelen. Ifall
tummen känns lång kan man lämna bort varv 7‐8 på framsidan men bibehåll baksidans vågmönsterschema.
Fäst noggrant och ånga lätt vantarna.
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